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گزارش »کرمان امروز« از برگزاری چندین جلسه تئاتر، نقد نمایش 
کرمان: »این حیوان شگفت انگیز« و حضور صدرالدین زاهد در 

آمده ام 
جلوی خانه 

خودم را 
جارو کنم

هفتمین دولخ منتشر شد 

ضرب المثل های کرمانی 

پندی آموختنی از گزارش مسعود فوقانی؛ 

رنجی که همسر یک هنرمند تئاتر دارد
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نگاهی متفاوت به واقعه 28 امرداد 
سال1332 و عواقب آن:
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مروری بر زندگی و آثار »رومن پوالنسکی« 

به بهانه گذر از سالروز تولدش:

گتوی نازی  از 
تا زندان چیتو

کرمانی؛ گزارش »کرمان امروز« از ضعف در برنامه ریزی و تربیت انبوه دانش آموختگان بی مهارت و نقش این بی مهارتی در بیکاری جوانان 

متن کامل در صفحه سوم

حسرت جای خالی مهارت
   در حال حاضر بیکاری یکی از مهم ترین دغدغه های جوانان کرمانی است، اما مساله اینجاست که تمام این مشکالت ناشی از کم کاری های دولت نیست و نمی تواند باشد بلکه در عواملی همچون ضعف در 
نظام آموزشی و برنامه ریزی برای تربیت انبوه دانش آموختگان بی مهارت و رویکردهای مقطعی و غیر علمی ریشه دارد. در این زمینه رییس دانشگاه علمی کاربردی کرمان می گوید: »در حال حاضر مشکل 

اصلی جامعه ما بیکاری است که این بیکاری در اثر عدم مهارت آموزی است« البته بخشی از این بی مهارتی مربوط به خانواده ها و نظام تربیتی خانوادگی نیز می باشد و.....

ِ

دعوت به همکاری )خدمات داربست فلزی(
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان در نظر دارد خدمات نصب و جمع آوری تبلیغات موقت بنری به ابعاد 3* 2 متر با سازه 
داربست فلزی را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. بدین وسیله از افراد داربست بند دارای مجوز فعالیت از اتحادیه صنف مربوطه دعوت به عمل می 
آید در صورت آمادگی برای شرکت دراین دعوتنامه از تاریخ 98/5/31 لغایت 98/6/5 به دبیرخانه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واقع در انتهای 

خیابان شهدا مجموعه پردیسان قائم )عج( مراجعه و اسناد و مدارک الزم را دریافت نمایند. 
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره های 32236178 و 32227536 تماس حاصل نمایند. 

قابل ذکر است مهلت دریافت پیشنهادات تا تاریخ 98/6/6 می باشد.

آگهی مناقصه آگهی مزایده
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موضوع مناقصه : ترمیم و بازسازی سازه های فلزی و بتنی مربوط به تجهیزات و پوشش بیرونی کارخانه پرعیار کنی مجتمع مس سرچشمه 
شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد: ترمیم و بازسازی سازه های فلزی و بتنی مربوط به تجهیزات و پوشش بیرونی کارخانه پرعیارکنی مجتمع 
مس سرچشمه را از طریق مناقصه عمومی به انجام برساند. جهت کسب اطالعات بیشتر به سایتهای رسمی شرکت به آدرس های ذیل مراجعه شود. 
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اخبار استان

برگزاری  برای  کرمان  گفت:  کرمان  استاندار 
آماده  ایران  نواحی  موسیقی  جشنواره  باشکوه 

می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی 
استانداری کرمان، سومین جلسه سیاست گذاری 
دوازدهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی ایران 
وزارت  هنری  معاون  و  کرمان  استاندار  با حضور 

فرهنگ و ارشاد اسالمی در تهران برگزار شد.
سایت  آزمایشی  نسخه  از  که  نشست  این  در 
ایران  نواحی  موسیقی  جشنواره  اطالع رسانی 
جشنواره  درباره  اطالع رسانی  و  شد  رونمایی 
شهریورماه  ابتدای  از  رسمی  طور  به  دوازدهم 

امسال آغاز خواهد شد.
است  قرار  به سیاق سال های گذشته  امسال هم 
و  باشد  نواحی  موسیقی  میزبان جشنواره  کرمان 
از همین رو ستاد برگزاری جشنواره در تهران و 
کرمان مشغول برنامه ریزی برای این رویداد است.

یازدهم جشنواره موسیقی  برگزاری دوره  از  پس 
نواحی در کرمان، برخی کارشناسان و مسئوالن 
کیفیت  درباره  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 

برگزاری جشنواره انتقادهایی مطرح کرده بودند.
کرمان  از  جشنواره  انتقال  زمزمه های  حتی 
رایزنی  از  پس  اما  بود  شده  مطرح  هم  شیراز  به 
محمد  سید  با  کرمان  استاندار  فدائی  محمدجواد 
ارشاد  وزارت  هنری  معاون  حسینی،  مجتبی 
میزبانی کرمان در دوره دوازدهم تثبیت شد. از آن 
روز تاکنون اجرای جشنواره در کرمان پی گرفته 
شده و دیگر مسئوالن استان هم پای کار آمده اند 
تا این جشنواره قوی تر از سال گذشته برگزار شود.

جشنواره  گذاری  سیاست  شورای  جلسه  در 
ارشاد  وزیر  هنری  معاون  ایران،  نواحی  موسیقی 
با تشکر از اهتمام استاندار کرمان برای برگزاری 
ارشد  در سطح  امور جشنواره  پیگیری  جشنواره 
قابل  و  امیدبخش  را  کرمان  استان  مدیریت 

ستایش توصیف کرد.
امور  بهتر  یافتن  نظم  لزوم  بر  حال  عین  در  وی 
وکارهای  ساز  شدن  روشن  در  تسریع  جشنواره، 

مالی و... تاکید کرد.
مرور  با  جلسه  این  در  هم  کرمان  استاندار 
قبلی شورای سیاست گذاری، گفت:  صورتجلسه 

ما  و  است  شفاف  کافی  اندازه  به  صورتجلسات 
پایبند  قبلی  جلسات  در  تعهداتمان  تمامی  به 
همه  همکاری  و  همیاری  به  توجه  با  هستیم. 
مسوالن استان مانعی بر سر راه برگزاری باشکوه 
نخواهد  وجود  انشااهلل  نواحی  موسیقی  جشنواره 

داشت.
مالی  مشارکت  میزان  درباره  فدائی  جواد  محمد 
توجه  با  گفت:  هم  جشنواره  برگزاری  در  استان 
دوره  به  نسبت  ما  مالی  مشارکت  اینکه سهم  به 
این  در  است  الزم  شده  برابر  چهار   حدود  قبل 
باره تجدیدنظر و تامل صورت گیرد. با این حال 
مشکلی  جشنواره  بودجه  مالی  تامین  در  استان 
ندارد و می توان برای تسریع امور جاری مبلغی را 
به صورت علی الحساب در اختیار ستاد جشنواره 

قرار داد.
این جلسه مقرر شد ظرف روزهای  همچنین در 
اجرایی جشنواره  کمیته های  وظایف  آینده شرح 
کار  فرآیند  تا  شود  ابالغ  آنها  به  و  مشخص 

جشنواره تسریع شود.
استان  مدیران  از  دیگر  برخی  جلسه  این  در 

فرهنگ  مدیرکل  علیزاده،  محمدرضا  همچون 
عالم زاده،  مهران  کرمان،  استان  اسالمی  ارشاد  و 
شهردار کرمان، فریدون فعالی، سرپرست اداره کل 
میراث فرهنگی استان، سورج یاسایی مدیرعامل 
انجمن موسیقی کرمان و... هم حاضر بودند و در 
تاکید  با ستاد جشنواره  بر همکاری  سخنان شان 

کردند.
در پایان این جلسه استاندار کرمان و معاون امور 
هنری وزیر ارشاد احکام برخی از مدیران اجرایی 
اعطا  آنها  به  را  ایران  نواحی  موسیقی  جشنواره 

کردند.
از  جلسه  این  از  پس  کرمان  استاندار  فدائی 
این  بازدید کرد. فدائی در  تاالر وحدت  مجموعه 
آشنای  نام  کارگردان  پور  غریب  بهروز  با  بازدید 

تئاتر ایران نیز دیدار کرد.
بر اساس توافق بنیاد رودکی و مسئوالن فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان، بهروز غریب پور قرار است 
اپرای عروسکی خواجوی کرمانی را خلق کند. او 
پیش از این با آثاری چون اپرای عروسکی حافظ 

و اپرای عروسکی موالنا خوش درخشیده است.

رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه نرخ 
دلیل  به  کرمان  استان  در  زندان ها  کیفری  جمعیت 
جرائم مواد مخدر باال است، ادامه داد: این استان در 
مسیر تردد اتباع بیگانه نیز قرار داد و روزانه یک هزار و 
۵۰۰ نفر از اتباع بیگانه از پهنای این استان عبور کرده 

و بخشی از آن ها در این استان ساکن می شوند.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »یداهلل موحد« در شورای 
عالی اطالع رسانی استان کرمان با حضور رئیس مرکز 
رسانه قوه قضاییه و دبیر شواری عالی اطالع رسانی قوه 
گفت: با توجه به آغاز روند تحولی قوه قضاییه، اطالع 
رسانی از ضرورت های کار در این حوزه به شمار می رود 

و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی تاکید کرد: با اطالع رسانی مناسب، دقیق، جامع 
و به موقع می توان میزان رضایت مندی آحاد جامعه 
این  بر  که  داد  افزایش  را  قضایی  اقدامات دستگاه  از 
و  یافته  افزایش  قضاییه  قوه  با  مردم  همراهی  اساس 

سرمایه های اجتماعی این قوه افزایش می یابد.

رییس کل دادگستری کرمان بر شفاف سازی روند و 
کرد  تاکید  قضاییه  قوه  در  رسانی  اطالع  رویکرد های 
و ادامه داد:الزم است که سیاست های قوه قضائیه در 
راستای اطالع رسانی اخبار حوزه های قضایی تبیین و 

به استان ها ابالغ شود.
موحد یادآور شد: اصحاب رسانه عالقه مند هستند که 
ارتباط  استان ها  قضایی  مدیران  با  مستمر  صورت  به 
اطالع  مردم  به  و  کرده  دریافت  را  گزارشات  داشته، 
رسانی کنند که در این رابطه باید سطوح و رویکرد های 

مورد نظر در اطالع رسانی مشخص شود.
به عنوان  از استان کرمان  ادامه سخنان خود  وی در 
پهناورترین استان کشور یاد کرد و گفت: این استان 
با ۱۸۳ هزار کیلومتر مربع معادل چند کشور اروپایی 
 ۳۲ دارای  شهرستان،   ۲۳ داشتن  با  و  دارد  مساحت 
حوزه قضایی است که از این تعداد ۱۸ مورد دادگستری 
شهرستان و مابقی دادگاه های عمومی و بخش هستند.

رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه در 
حال حاضر ۳۵۰ قاضی در استان کرمان فعالیت دارند، 
عنوان کرد: در کنار قضات فعال در استان کرمان، یک 
هزار و ۲۰۰ کارمند نیز در مجموعه های قضایی استان 
به مردم  فعالیت و خدمات رسانی  به  کرمان مشغول 

شریف این استان هستند.
موحد به فعالیت ۳۱۵ شورای حل اختالف در استان 
کرمان نیز اشاره کرد و اظهار کرد: حدود یک هزار و 
۶۰۰ نفر نیز در قالب شورا های حل اختالف در سطح 

استان کرمان فعالیت دارند.
وی با اشاره به اینکه استان کرمان با دارا بودن ۲۵ درصد 
باغات کشور، یکی از استان های دارای ظرفیت های باال 
در بخش کشاورزی به شمار می رود، تاکید کرد: این 

استان همچنین با دارا بودن بزرگترین معادن کشور، 
به بهشت معادن خاورمیانه شهرت دارد.

رییس شورای قضایی استان کرمان با اشاره به اینکه 
با  این استان در حوزه امنیت به دلیل هم مرز بودن 
استان سیستان و بلوچستان تحت تاثیر آن استان و 
کشور های افغانستان و پاکستان است، گفت: این استان 
در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد که این موضوع، 
مسائل عدیده ای از جمله جرائم خشن و تبعات ناامنی 

را در این استان ایجاد می کند.
موحد با تاکید بر این مطلب که استان کرمان بیشترین 
هزینه را در مبارزه با مواد مخدر پرداخت کرده است، 
را  شهید   ۵۵۰ تاکنون  استان  این  کرد:  خاطرنشان 
با مواد مخدر تقدیم کرده و همواره از  در امر مبارزه 
استان های اول و دوم در مبارزه با مواد مخدر به شمار 

می رود.
در  زندان ها  کیفری  جمعیت  نرخ  اینکه  بیان  با  وی 
استان کرمان به دلیل جرائم مواد مخدر باال است، ادامه 
داد: این استان در مسیر تردد اتباع بیگانه نیز قرار داد 
و روزانه یک هزار و ۵۰۰ نفر از اتباع بیگانه از پهنای 
این استان عبور کرده و بخشی از آن ها در این استان 

ساکن می شوند.
موحد تاکید کرد: در استان کرمان به دلیل اقتضائات 
آن نیاز است که در بخش های اطالع رسانی به صورت 

خاص به آن توجه شود.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان به اجرای 
طرح ابتکاری »هر مسجد یک حقوقدان« نیز اشاره و 
بیان کرد: این طرح یکی از طرح های برجسته استان 
کرمان بوده است که پس از اجرای موفقیت آمیز آن، 

در سایر استان های کشور نیز اجرایی شده است

استاندار کرمان:

کرمان برای برگزاری باشکوه جشنواره موسیقی نواحی ایران آماده می شود  

رییس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:

به دلیل جرائم مواد مخدر نرخ جمعیت کیفری زندان ها 
در استان باالست

خبر
بازدید جمعی

 از اقتصاددانان کشور

 از مجتمع مس سرچشمه
مس  مجتمع  از  کشور  اقتصادی  صاحب نظران  و  اقتصاددانان  از  جمعی 

کردند. سرچشمه بازدید 

  

مس  شرکت  مدیرعامل  محمدی  سعد  اردشیر  دکتر  پرس،  مس  گزارش  به 
از اقتصاددان های بزرگ و  از تشکیل یک تیم اقتصادی  گذشته  در روزهای 
کار  کشور خبر داده بود تا با مراجعه و  بازدید نزدیک از مجتمع ها و  ح  مطر
کارشناسی، برای اصالح رفتار اقتصادی شرکت راهکارهایی علمی ارائه دهند 

تا یک نگاه بین المللی اقتصادی برای شرکت طراحی شود.
به همین منظور، تیمی متشکل از اساتید اقتصاد و مدیریت مالی دانشگاه از 
کردند و در جریان آخرین  بخش های مختلف مجتمع مس سرچشمه بازدید 

گرفتند. دستاوردهای تولیدی و توسعه این مجتمع قرار 

بهره برداری از 42 کیلومتر 

راه روستایی در استان کرمان 

همزمان با هفته دولت
کرمان به  کیلومتر راه روستایی در شمال استان  همزمان با هفته دولت، 42 

بهره برداری می رسد.
استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
گفت: برای احداث این میزان  کرمان، محمدمهدی بلوردی با اعالم این خبر 

راه، 105 میلیارد و 625 میلیون ریال از اعتبارات استانی هزینه شده است.
کرمان با بیان اینکه راه های احداث شده در  مدیرکل راه و شهرسازی استان 
راور، نرماشیر، ریگان،  رابر،  قالب 12 پروژه، و در روستاهای شهرستان های 
کرد: حدود 500 خانوار  بافت، ارزوئیه و سیرجان اجرایی شده است، تصریح 

از مزایای راه های احداث شده بهره مند شده اند.
کنون بیش از 92 درصد روستاهای باالی 100 خانوار  وی با بیان اینکه هم ا
گفت: 83 درصد از روستاهای  کرمان از راه آسفالته بهره مند هستند،  استان 

دارای بیش از 50 خانوار جمعیت نیز، دارای راه آسفالته هستند.
کرمان اظهار داشت: در حال  رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان 
حاضر 67/6 درصد از روستاهای دارای 20 خانوار جمعیت این استان هم از 

راه آسفالته مناسب بهره می برند.
درکرمان، پهناورترین استان ایران، 3 هزار و 494 روستای دارای سکنه وجود 

دارد.

رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه:

جشنواره 
»قلم وعدالت«

 به الگوی کشوری 
تبدیل می شود

اشاره  با  قضائیه  قوه  رسانه  مرکز  رئیس 
به  وعدالت  قلم  جشنواره  که  مطلب  این  به 
الگویی کشوری در قوه قضائیه تبدیل خواهد 
شد و منشا تحولی در ارتباطات قوه قضائیه 
قوه  دکترین  و  مشی  گفت:  بود،  خواهد 
همه  جدی،  ارتباط  جدید،  دوره  در  قضائیه 
جانبه، موثر و دوطرفه با اصحاب رسانه است .

جشنواره  دومین  در  زادگان  ابراهیم  آزاد 
رسانه های برتر استان کرمان با عنوان قلم و 
عدالت با تاکید بر اینکه دیدگاه و نگاه ریاست 
کل دادگستری استان کرمان فرهنگی است، 
قوه  در  ارتباطات  کنیم  می  سعی  افزود: 
یک  بتوانیم  که  ببریم  سمتی  به  را  قضائیه 
ارتباط موثر با جامعه رسانه ای داشته باشیم 
و  ملی  امنیت  قرمزها،  رابطه خط  این  در  و 
ارتباط  و  است  برقرار  قانونی  اساسی  مبانی 
و روح تعامل با نگاه مثبت به پیش می رود.

وی خاطرنشان کرد: اولین دیدارهای ریاست 
و  است  بوده  رسانه  اصحاب  با  قضائیه  قوه 
ابتدای  در  رسانه  اصحاب  با  ایشان  برخورد 
ورود گذشت از شکایاتی بود که قوه قضائیه 
این  در  که  است  داشته  نشریات  برخی  از 
رابطه ۲7 مورد شکایت مطرح بوده است که 

پس گرفته شدند.
کرد:  عنوان  قضائیه  قوه  رسانه  مرکز  رئیس 
تعامل  گیری،  ارتباط  به  شدت  به  ما  عالقه 
و  ممکن  حداقل  به  تنش  فضای  رساندن  و 
در  که  بزرگی  اهداف  برای  جدی  همکاری 

پیش داریم، است.
در  قضائیه  قوه  اظهارکرد:  زادگان  ابراهیم 
سرمایه  به  خود  حرکت  کنونی  ادبیات 
حوزه  در  آن  از  زیادی  بخش  که  اجتماعی 
فرماندهی بخش رسانه است، توجه ویژه دارد 
و یکی از کانال های موثر ارتباط قوه قضائیه، 

ارتباط و افکار عمومی است.
وی یادآور شد: این فرض وجود دارد که در 
فضای رسانه ای موجود به دلیل شکل گیری 
این  پیدایش  و  خبرنگاری  شهروند  موضوع 
مدل از کار رسانه ای، حرفه خبر و خبرنگاری 
تضعیف شده و یا رنگ باخته است اما واقعیت 
این است که شکل گیری شهروندخبرنگاری، 
به هیچ وجه مانع از موضوع مهم کار حرفه 

ای رسانه ای نشده است.
در  و  حقیقی  جدی،  تجربه  داد:  ادامه  وی 
فضای  این  که  است  داده  نشان  کار  میدان 
شهروند  موضوع  در  هیجان  و  سرعت 
رسانه  اقدامات  موضوع  تنها  نه  خبرنگاری 
نداده  قرار  الشعاع  تحت  را  ای  حرف  ای 
حرفه  واقعی  های  ارزش  و  گرانبهایی  بلکه 
را بیشتر نشان می دهد و گوهر  خبرنگاری 
ناب کار رسانه ای حرفه ای را به خوبی نشان 

می دهد.
با  گفت:  قضائیه  قوه  رسانه  مرکز  رئیس 
وجود تمامی سختی ها و فضاهای رسانه ای 
فضای  و  گیری سرعت  با شکل  که  حجمی 
مجازی ایجاد شده است، کار حرفه ای رسانه 
خود  به  را  گرانبهاتری  و  حقیقی  شکل  ای 
به  را  سرعت  موضوع  آن،  کنار  در  و  گرفته 

رسانه ها تحمیل کرده است.
وی گفت: واقعیت کنونی این است که جامعه 
و  دارد  نیاز  ای  رسانه  جامعه  انسجام  به  ما 
قوه قضائیه که  واقعا در فضای جدید کاری 
دکترین احیای سرمایه اجتماعی در راس آن 
قرار دارد ، به دنبال آن هستیم دست خود 
را به سوی جامعه خدوم، زحمتکش و قانع 
رسانه ای دراز کرده و از آنها می خواهیم به 

ما در این عرصه کمک کنند.

شهردار منطقه دو شهر کرمان خبر داد:

افزایش 40 هزار متر مربع به فضای سبز منطقه دو شهر کرمان
شهردار منطقه دو شهر کرمان، از افزوده شدن۱۰ هزار متر مربع فضای 
سبز به منطقه دو شهر کرمان در سال گذشته خبر داد و گفت: امسال 
نیز احداث پنج پارک و بوستان با متراژ حدود ۳۰هزار متر مربع را در 
افزوده  این منطقه  به فضای سبز  نیز  این میزان  اقدام داریم که  دست 

خواهد شد.
علی سعیدی در گفت وگو با خبرنگار کرمان آنالین،  با بیان اینکه فضای 
سبز به ویژه در جوامع شهري، عالوه بر سالمت جسماني، موجب آرامش 
روان است، گفت: رشد سریع شهرنشینی و به دنبال آن افزایش مشکالت 
زیست محیطی اهمیت مفاهیمی چون کیفیت زندگی و محیط زیست 
را بیش از پیش نمایان کرده و ما موظف هستیم برای مطلوب تر کردن 
محیط های زندگی شهری، فضاهای سبز شهری را گسترش دهیم چراکه 
این فضاها دارای ویژگی هایی هستند که آنها را به محیط های مناسبی 

برای ارتقای کیفیت زندگی انسان تبدیل می کنند.
وی با بیان اینکه فضاهاي سبز از یک سو موجب بهبود وضعیت زیست 
محیطي شهرها مي شوند و از سوي دیگر شرایط مناسبي را براي گذران 
سبز  فضاهاي  اهمیت  افزود:  می کنند؛  فراهم  شهروندان  فراغت  اوقات 
از  یکي  کاربري ها،  این  وجود  امروزه  که  است  زیاد  قدری  به  شهري 

شاخص هاي توسعه یافتگي جوامع به حساب مي آید.
سعیدی گفت: مکان هایی مانند پارک ها و نیز درختان و آب نماها در شهر، 
خدمات زیست ـ محیطی، اجتماعی و فیزیولوژیکی را فراهم می کنند که 
در زیست پذیر نمودن شهرها اهمیت بسیاری دارند؛ به همین دلیل در 
این دوره  با توجه به برنامه ها و سیاست های شورا و شهردار محترم، با 
و  منطقه  این  فضای سبز  افزایش  دقیق،  برنامه ریزی  و  کارشناسی  کار 

رسیدگی به فضاهای سبز موجود در دستور کار قرار گرفت.
شهردار منطقه دو خاطرنشان کرد: توجه و رسیدگی به وضعیت پارک 
»مادر« با توجه به قدمت آن و نیز با توجه به اینکه جزو پارک های اصلی 
شهر و مورد استقبال خانواده ها برای ورزش و پیاده روی است؛ از جمله 

اقداماتی است که در این راستا در این منطقه انجام شده است.
مادر  پارک  اقدامات ُمسّکن واری در  اینکه که در هر دوره،  بیان  با  وی 
فاز  به همین دلیل سعی کردیم در چند  بود، تصریح کرد:  انجام شده 

این مشکالت را حل نماییم و در این راستا بازنگری اساسی در امکانات 
این پارک و تاسیسات آن، رفع مشکالت سیستم روشنایی، مبلمان و نیز 

آب نمای موزیکال را در اولویت قرار دادیم.
به طور  تقریبا  را  برنامه ریزی و زمان بندی، مبلمان  افزود: طی  سعیدی 
و  نمودیم  جمع آوری  را  قدیمی  روشنایی  سیستم  کرده،  عوض  کامل 
می کند؛  تامین  را  پارک  روشنایی  کامل  طور  به  که  جدیدی  سیستم 
جایگزین کردیم. همچنین به سازی تاسیسات و سرویس های بهداشتی 
انجام و مشکالت ابنیه ای آبنماهای پارک اصالح و به روز شد و مشکل 

آبنمای موزیکال نیز مرتفع گردید.
پارک  مناسب سازی  کرد:  خاطرنشان  کرمان  شهر  دو  منطقه  شهردار 
»مادر« برای تردد راحت و مناسب و نیز استفاده ی توان یابان و نابینایان 

نیز انجام شده و به پایان رسیده است.
وی ادامه داد: بعد از این اقدامات، جای خالی المان های خوب شهری در 
این پارک احساس می شد که به همین جهت دو المان »آیینه سفید« 
)مربوط به نابینایان( و المان »مادر« )با توجه به اینکه نام پارک هم مادر 

بود(؛ در آن نصب شدند.
برای  مناسبی  فضای  مادر  پارک  اینکه   به  اشاره  با  همچنین  سعیدی 
اجتماعات و اجرای برنامه های فرهنگی، مذهبی و ملی است؛ گفت: در 
از محوطه ی پارک، در حال ساخت یک ِسن )استیج( و فضای  بخشی 

نمایش هستیم.
سرویس  چشمه  چند  ساخت  و  آبخوری  یک  اجرای  داد:  ادامه  وی 
بهداشتی جدید، از برنامه های آتی شهرداری برای بهبود این پارک است.

ساز  و  ساخت  اینکه  به  توجه  با  اقدامات  این  کنار  در  گفت:  سعیدی 
در منطقه دو شهر کرمان، زیاد و شهرنشینی در آن در حال گسترش 
است؛ کاستی های این منطقه را رصد کرده و برای مناطقی که با کمبود 
فضاهای سبز و تفریحی و زیرساخت ها مواجه بودند، برنامه ریزی کردیم 
که در این راستا سال گذشته پارک محله ای کمیل را در محله ی کمیل 
که پیش از این روستای محمدآباد بوده، اجرا و آن را به امکاناتی مانند 

ِست ورزشی بزرگساالن و وسایل بازی کودکان تجهیز کردیم.
سیستم  المان،  به  مجهز  و  فاز  سه  با  بهارستان  بوستان  افزود:  وی 

نورپردازی و فضای سبز، بوستان اوج به متراژ ۳۰۰۰ متر مربع دارای 
بوستان  اول،  برج  نزدیک  بلوار جمهوری  در  واقع  فضای سبز  و  آب نما 
رهگذر، به متراژ ۲۳۰۰ متر واقع در بلوار جمهوری نبش بلوار امام رضا 
شهیدان  محله ای  پارک  و  نورپردازی  و  المان  سبز،  فضای  دارای  )ع( 
قطبی نژاد از دیگر بوستان های منطقه ی دو شهر کرمان هستند که سال 
گذشته آنها را افتتاح و به مجموعه سرانه ی فضای سبز منطقه دو اضافه 

کردیم.
وی در ادامه گفت: امسال نیز بوستان شب بو با مساحت ۳۱۰۰ مترمربع 
در غدیر ۳ و بوستان شیراز با مساحت 4۲۰۰ مترمربع در انتهای بولوار 
شیراز و بوستان یاس در حدفاصل غدیر یک و دو در حال احداث هستند 
که با افتتاح آنها به مجموعه ی فضای سبز این منطقه افزوده خواهد شد.

شهردار منطقه دو همچنین از اتمام مطالعات پارک داوودی خبر داد و 
گفت: پارک محله ای داوودی نیز در تقاطع بلوار آزادگان و بلوار جهاد در 

کنار کوره داوودی احدث خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه هدف از احداث فضاهای سبز و پارک های محله ای 
شهری در وهله  اول تامین سالمت روان شهروندان و تلطیف روحیات و 
آرامش روحی آنها و کاستن از فشارهای روزمره ی زندگی در شهرهای 
آپارتمان نشینی  زندگی  سبک  به  توجه  با  داد:  ادامه  است؛  ماشینی 
بر  خوبی  تاثیر  مختلف،  مناطق  در  محله ای  پارک های  وجود  امروزی، 
مکان ها  این  و  داشت  خواهد  زندگی  سبک  این  کسالت  از  برون رفت 
می توانند زمینه ساز آغاز، احیا و استمرار روابط دوستی و همسایگی بین 

افراد محله شوند.
شهردار منطقه دو همچنین ایجاد پارک و فضای سبز را در زیباسازی و 
منظر شهری مهم دانست و گفت: در حال حاضر شهرهای زیبا، فضاهای 
تفریحی و فضاهای سبز زیبا از عوامل جذب گردشگر محسوب می شوند 
و می توان از این طریق، از مزایای اقتصادی و فرهنگی جذب گردشگر 

نیز استفاده کرد.
وی ابراز امیدواری کرد با این اقدامات و توسعه ی فضای سبز و پارک های 
محله ای در منطقه دو، به این اهداف رسیده و به تامین سالمت، شادابی 

و نشاط مردم کمک شود.
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شهر ما شهر مسائل حل نشده است! در
که  کامل حل نشده  این شهر هیچ مساله ای علمی و درست و 
که مهم باشد یا ساده.  هیچ دنبال آن هم نیستیم. فرقی ندارد 
گر هم باشند  که در برخی از مسیرها نیستند ویا ا کسی ها  از تا
مسافر خصوصی دارند از مشکل اشتغال، امور پزشکی، مدرسه 
و  ها، کثرت   متکدی  خرد،  پول  ترافیک،  نان، آسفالت،   ها، 
گهی ها حتی وجود مستراح   توزیع نامناسب روزنامه ها، توزیع آ
در سطح شهر با اینهمه نیروی اتباع بیگانه و جوانان سرگردان 
در پارک های نیمه تاریک شهرک ها،  مطب پزشکان، میدان ها 
کم مردم باور خود را در حل مسائل از دست  کم  وجود ندارد. 

که باید این چنین باشد! کرده اند  داده اند و باور 

به قلمراویان گمنام
 چماه کوهبنانی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون ششدانگ یکباب خانه  پالک 15970 فرعی مجزی شده  از 844  فرعی 
از 3968  اصلی واقع در بخش 2 کرمان به مساحت 574/25 مترمربع به 
نوروز علی  ماهانی کوچه 22 سمت چپ کوچه  آدرس کرمان سرآسیاب خیابان شهید 
و  نشده  تحدید حدود  تاکنون  باشد   می  قناتغستانی  دهقانی  آقای حسین  تقاضای  مورد 
نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا 
به شماره 13178- 98/5/28 بدین وسیله آگهی تحدید حدود  حسب درخواست مالک 
اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  98/6/21 در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در 
موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین 
عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی 
از  ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس  قانون   20 ماده  باشد طبق  داشته  اعتراضی  آن 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم 
دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند 
بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط 
متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد 

بود. تاریخ انتشار: 98/5/30
770 م/الف

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 

اخطار ماده 87 آیین نامه اجرا 

ملی  شماره  به  اهلل  همت  فرزند  نسب  جابری  ایرج  آقای  به  وسیله  بدین 
 13 از  فرعی   1450 پالک  ششدانگ  که  شود  می  ابالغ   2992672491
طلب  اصل  ریال   2/206/067/087 مبلغ  قبال  در  شما  مالکیت  به  کرمان   4 بخش  اصلی 
لذا طبق ماده 87 آئین  بازداشت گردیده  نیمعشر و یکعشر اضافه  و 330/910/062 ریال 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب به شما اخطار می شود ضمنا هرگونه نقل و انتقالی 
از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود و چنانچه 
طبق ماده 61 آئین نامه اجرا نسبت به مستثنیات دین و مفاد اخطاریه اعتراضی دارید کتبا 

به این اداره اعالم نمایید. 
769 م/الف

علیرضا محمدی کیا 
رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

حرف بزن

ستاره شو...
می  گیر  بهانه  شود  می  تنگ  که  دلت 
گر چه صاف و ساده ای سخت  شوی ا

و خطیر می شوی. تو ای تمام زندگی، تو ای تمام آسمان 
برای  شوی.  می  درد  و  سکوت  شوی  می  سرد  که  وقتی 
که من به هیچ جای  نبرد می شوی  جشن زندگی حکم 
شب وصل نباشم و زمان در دلم آتش بکشد هر چه امید 
که تو خاموش تر از  گفته ام. نمی خواهم  دارم  هر چه ترانه 
که  من باشی حرف بزن، ستاره شو در دل آبادی شب دلت 
گذشته  تنگ می شود. من از خودم خسته ترم از همه ی 
که شانه ی دلت شوم میان غربت  ها به خانه وابسته ترم 
گرچه  گر چه زرد و خسته ام ا زمین. نشانه ی دلت شوم ا
گرم باش و پربکش دوباره نقشه ای دگر  پرشکسته ام تو 
عشق  در  شود.  می  تنگ  که  دلت  بکش  سفر  یک  برای 
گرچه از  گندم  گل  جنگ می شود مرگ نهنگ می شود. 
گندم  گل  تیغ زمان ضربه خورد جان مردم شده است. تو 
گردنم بیاویز ولی لبخند بزن  منی، طناب تمام دارها را به 
کنیم  نمی  اعتراف  ندارم.  را  اشکت  تماشای  طاقت  که 
ولی دلخوشی هایمان در فراق یکدیگر به باد فنا می رود 
کور  که می شوی شوق زندگی  و بی قرار می شویم. دلتنگ 
می شود. تو چراغ زندگی را روشن نگاه می داری. سوگند 
کشیدن  که اشک و حسرت و ریاضت  به تمام مقدسات 
کارگاه آدم سازی باشد. دلتنگ  هیچ ثوابی ندارد مگر اینکه 
کن تا در خلوت خویش  نباش حتی مرا و دردهایم را ترک 

آرام بگیری.
از چشم هایت راه برگشتن ندارم 

کندن ندارم  از حبس عشقت راه دل 
تا غم نبیند چشم های فصل باران 

من قصد بودن در همین مردن ندارم

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

تاریخ مصرف 
تا چیزی  فرستادم  را  پسرم  بودند  ما  میهمان  مادر  و  پدر  آن شب 
بخرد. در موقع برگشت وقتی بسته خرید را آورد بعد از وارسی 
چند قلم از خرید، گفتم به تاریخ مصرف آنها نگاه کردی ! حرف 
زمان  آید  می  یادم  گفت  و  کشید  آهی  پدرم  شد  تمام  که  من 
بچگی، من هر روز صبح ظرف خالی شیر را بر می داشتم و به خانه 
همسایه که چند خانه پایین تر بود می رفتم و شیرتازه می گرفتم و 
نیم ساعت بعد همگی صبحانه ای مقوی خورده بودیم. میوه را هم 
به فصل می خوردیم بعضی از میوه ها را هم در فصل خشک و در 
فصول دیگر مصرف می کردیم. گوشت را از گوسفندی که فربه 
کرده بودیم به صورت قورمه در مشک یا دیگ مسی نگهداری 
استفاده  مصرف  تاریخ  کمترین  بدون  و  تازه  را  غذاها  همیشه  و 
می کردیم به همین دلیل همیشه قدرت کار داشتیم و داریم ولی 
خوب حاال که همه چیز تاریخ مصرف دارد مواظب خودتان باشد 

تا تاریخ مصرفتان تمام نشده برای جامعه مفید باشید.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

مهم ترین علل ناباروری در زنان
سرویس علم و زندگی کرمان امروز

 

یک متخصص زنان گفت: سن مهم ترین عامل 
در ناباروری زنان است و خانم ها باید توجه کنند 
که پس از ۳۵ سالگی قدرت باروری زنان کاهش 

پیدا می کند.
با  محمدزاده  افسانه  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
دسته بندی علل ناباروری زنان به سه دسته اصلی 
تخمدانی، لوله ای و رحمی، گفت: دستگاه تولید 
مثلی زنان پیچیده است و تخمدان ها، لوله های 
رحمی و رحم نقش اصلی را در فرآیند پیچیده 
تخمدان ها،  مهم  نقش  دارند.  عهده  بر  باروری 
بالغ است. در هر سیکل ماهانه،  تولید تخمک 
وارد روند  نابالغ در تخمدان ها  تعدادی تخمک 
معموال  طبیعی،  حالت  در  که  می شوند  رشد 
و  کند  را طی  بلوغ  روند  می تواند  تخمک  یک 
به مرحله ای برسد که قابل لقاح با اسپرم باشد. 
نقش مهم دیگر تخمدان ها ترشح هورمون های 
استروژن و پروژسترون است که عالوه بر ایجاد 
بافت  آماده سازی  وظیفه  زنانه،  ظاهری  صفات 
رشد  و  النه گزینی  برای  آندومتر  یا  رحم  دیوار 
جنین را هم بر عهده دارند. بنابراین اگر اختاللی 
در عملکرد تخمدان ها ایجاد شود، باروری خانم 

دچار اختالل می شود.
ناباروری  درمان  مرکز  تخصصی  تیم  عضو 
ابن سینا، شایع ترین اختالل عملکرد تخمدان ها 
را سندرم تخمدان پلی کیستیک دانست و افزود: 
اصطالح  در  که  پلی کیستیک  تخمدان  سندرم 
از  یکی  می شود،  گفته  تخمدان  تنبلی  آن  به 
خانم ها  در  هورمونی  اختالل  علل  شایع ترین 
آن  نشانه  مهم ترین  که  سندرم  این  در  است. 
بی نظمی در قاعدگی است، روند بلوغ تخمک ها 
و ترشح هورمون های تولید مثلی دچار اختالل 
می شود. این سندرم ممکن است با عالئم دیگری 
و  صورت  در  ویژه  به  زائد،  موهای  رشد  مانند 
سینه، آکنه و چاقی هم همراه باشد و زمینه ساز 
بروز مشکالت جدی مانند مقاومت به انسولین 

و دیابت شود.
محمدزاده درباره علل لوله ای ناباروری توضیح 
محل  فالوپ  لوله های  یا  رحمی  لوله های  داد: 
در  است.  لقاح  انجام  و  اسپرم  و  تخمک  تالقی 

از داخل  بلوغ می رسد و  به  واقع تخمک وقتی 
رحمی  لوله های  وارد  می شود،  آزاد  فولیکول 
سپس،  می یابد.  لقاح  اسپرم  با  آنجا  و  می شود 
می رود.  رحم  سمت  به  شده  بارور  تخمک 
بنابراین اگر لوله های فالوپ دچار هر اختاللی از 
جمله التهاب یا چسبندگی یا انسداد باشند، روند 

باروری هم دچار اختالل می شود.
این متخصص زنان سپس به نقش علل رحمی 
در ناباروری اشاره کرد و گفت: رحم جایی است 
النه گزینی  آن  در  باید  بارورشده،  تخمِک  که 
کند و مراحل رشد و نمو را تا زمان تولد طی 
کند. بنابراین بسیار مهم است که شرایط رحم 
مناسب و نرمال باشد. اختالالت رحم، از جمله 
نامناسب بودن شرایط اندومتر، وجود فیبروم و 
پولیپ، وجود دیواره یا سپتوم و ناهنجاری های 
شکلی مثل تک شاخ بودن رحم می توانند باعث 
ناباروری، سقط مکرر و یا زایمان زودرس شوند.

وی درباره روند تشخیص و درمان ناباروری در 
مرکز ابن سینا گفت: مهم است که خانم  و آقا در 
در  بنابراین  شوند.  بررسی  همزمان  و  هم  کنار 
کلینیک  در  آقا  و  زنان  کلینیک  در  ابتدا خانم 
زنان  کلینیک  در  ما  می شوند.  ویزیت  مردان 
دقیق  خانوادگی  سابقۀ  و  حال  شرح  یک  ابتدا 
چگونگی  مثل  نکاتی  می گیریم.  مراجعان  از 
قبلی،  بارداری  سابقه  ماهانه،  قاعدگی  سیکل 
زمینه ای  بیماری های  قبلی،  درمان های  سابقۀ 
و  مصرفی  داروهای  تیروئید،  اختالالت  مثل 
سابقۀ مصرف دخانیات از جمله نکاتی هستند 
بگیریم.  نظر  در  گرفتن شرح حال  در  باید  که 
همچنین، مهم است که از سابقۀ خانوادگی بیمار 
هم بپرسیم؛ اینکه آیا در خانواده سابقۀ ناباروری، 
دارند  مرده زایی  و  زودرس  زایمان  مکرر،  سقط 
یا خیر. در مرحله بعد، اقدامات تشخیصی الزم 
یا  و  سونوگرافی  هورمونی،  آزمایش های  مانند 

عکس رنگی رحم درخواست می شود.
این متخصص زنان تصمیم گیری درباره شیوه 
درمان را یک کار گروهی دانست و یادآور شد: 
در مرکز درمان ناباروری ابن سینا پس از انجام 
ناباروری  متخصص  هم  تشخیصی،  اقدامات 
هم  می نویسد،  را  خود  نظر  و  تشخیص  مردان 
متخصص جنین شناسی و هم متخصص زنان و 
روش  بهترین  نظرات  این  با جمع بندی  سپس 
می شود. حتی  پیشنهاد  نابارور  زوج  به  درمانی 

ممکن است به نظر مشاوره ای دیگر تخصص ها، 
باشد که  نیاز  عفونی هم  و  ژنتیک  مانند غدد، 
خوشبختانه همه تخصص های مرتبط در مرکز 

درمان ناباروری ابن سینا حضور دارند.
دارویی،  درمان  نوع  سه  برشمردن  با  وی 
ناباروری  برای  پیشرفته  درمان های  و  جراحی 
زنان توضیح داد: در مواردی که علل تخمدانی 
مانند سندرم تخمدان پلی کیستیک مطرح است، 
ما از درمان دارویی مانند قرص های ضدبارداری 
استفاده  تخمک گذاری  تحریک  داروهای  و 
می کنیم. در مواردی که مشکالتی مانند انسداد 
لوله های رحمی یا وجود فیبروم های بزرگ و یا 
سپتوم در رحم تشخیص داده می شوند، ممکن 
است از روش های جراحی مثل هیستروسکوپی 
هم  مواردی  در  کنیم.  استفاده  الپاراسکوپی  یا 
الزم است از آی یو آی و همچنین فناوری های 
یا  اف  وی  آی  مانند  باروری  کمک   پیشرفته 

میکرواینجکشن استفاده کنیم.
ارزیابی  درباره  زنان  ناباروری  فلوشیپ  این 
وضعیت باروری دختران گفت: خوشبختانه حتی 
اگر خانمی ازدواج نکرده باشد، می تواند تا حد 
زیادی وضعیت باروری خود را ارزیابی و پایش 
کند. اگر دخترخانمی سیکل قاعدگی اش نامنظم 
با  دارد، می توان  یا خون ریزی های شدید  است 
انجام آزمایشات هورمونی و سونوگرافی، وضعیت 
تنها  کرد.  بررسی  را  او  تخمدان های  و  رحم 
فاکتوری که در دختران نمی توان بررسی کرد، 
وضعیت لوله های رحمی است که نیازمند انجام 
هیستروسالپنگوگرافی یا عکس رنگی رحم است 

که از راه واژینال انجام می شود.
وی درباره رابطه مصرف قرص های ضدبارداری 
و ناباروری گفت: باوری بین خانم ها وجود دارد 
که مصرف قرص های ضدبارداری عوارض جدی 
برای باروری به دنبال دارد. اما این باور نادرست 
است. قرص های ضدبارداری کاربردهای متفاوتی 
از  پیشگیری  یعنی  اولیه  کاربرد  جز  به  دارند. 
کیست های  درمان  برای  است  ممکن  بارداری، 
و  ماهانه  قاعدگی  سیکل های  تنظیم  تخمدان، 
پیش درمان در روش هایی مثل آی یو آی و آی 
وی اف هم به کار روند. اما این قرص ها موجب 
ناباروری یا کاهش توان باروری نمی شوند. برای 
قرص  سال  شش  مدت  به  که  خانمی  نمونه، 
قطع  با  حاال  و  است  کرده  مصرف  ضدبارداری 
با  است  ممکن  شود  باردار  می خواهد  مصرف، 
تشخیص سندرم تخمدان پلی کیستیک مواجه 
قرص ها  آن  مصرف  خاطر  به  کند  فکر  و  شود 
قباًل  او  واقع  مبتال شده است. در حالی که در 
بوده و  پلی کیستیک مبتال  به سندرم تخمدان 
می شده  آن  عالئم  بروز  مانع  قرص ها  مصرف 

است.
این متخصص زنان هرگونه ارتباط بین درمان 
به روش آی وی اف و بروز یائسگی زودرس را رد 
کرد و گفت: منظور از یائسگی زودرس کاهش 
از  یائسگی پیش  بروز عالئم  و  ذخیره تخمدان 
۴۰ سالگی است. ممکن است برخی به اشتباه 
پانکچر  فکر کنند که تحریک تخمک گذاری و 
ذخیره  کاهش  باعث  است  ممکن  تخمدان 
تخمدانی شود، اما همان طور که قباًل گفتم، در 

هر سیکل ماهانه چند تخمک وارد روند رشد و 
بلوغ می شوند که تنها یکی از آنها بالغ می شود و 
بقیه از بین می روند. در تحریک تخمک گذاری، 
تخمک ها  آن  از  بیشتری  تعداد  تالش می شود 
بالغ شوند. بنابراین این روند اختاللی در میزان 
ذخیره تخمدان ایجاد نمی کند. زیرا هر دختری 
با ذخیره تخمدانی مشخصی متولد می شود که 
پس از بلوغ، در سیکل های ماهانه، این ذخیره 
به تدریج کاهش می یابد و در زمان یائسگی به 

صفر می رسد.
عوامل  و  هشداردهنده  نشانه های  درباره  وی 
خطر ناباروری زنان یادآور شد: به جز عامل سن 
که به آن اشاره شد، خانم ها باید به نظم سیکل 
ماهانه خود دقت کنند. هرگونه بی نظمی، درد 
جدی  باید  قاعدگی  شدید  خونریزی  و  شدید 
گرفته شود. زیرا ممکن است عالمت اختالالت 
تخمدان یا رحم یا بیماری هایی مانند اندومتریوز 
باشد. همچنین، اگر خانمی سابقۀ شیمی درمانی 
یا جراحی در ناحیۀ شکم و لگن، مثل جراحی 
تخمدان،  کیست  برداشتن  یا  آپاندیس  پارگی 
داشته باشد ممکن است دچار آسیب به تخمدان 
یا لوله های فالوپ شده باشد و باید زودتر برای 
ارزیابی وضعیت باروری خود اقدام کند. گذشته 
اینها، عوامل مربوط به سبک زندگی هم بر  از 
توان باروری بسیار مؤثرند. اضافه وزن یا چاقی، 
کم تحرکی،  و  نکردن  ورزش  ناسالم،  تغذیه 
استرس مداوم و خواب ناکافی و نامنظم از جمله 

عوامل تهدیدکننده قدرت باروری اند.
بنابر اعالم روابط عمومی مرکز درمان ناباروری 
ابن سینا، وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت 
می کرد در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه هم 
و  است  یافته  افزایش  ما  در کشور  ازدواج  سن 
هم سن اقدام برای بارداری. دختر خانم هایی که 
هنوز ازدواج نکرده اند و ممکن است سن طالیی 
باروری خود را از دست بدهند، می توانند برای 
حفظ باروری خود از روش فریز تخمک استفاده 
با این روش می توانند تخمک های سالم  کنند. 
و جوان خود را منجمد و نگهداری کنند تا در 
آینده با مشکل ناباروری مواجه نشوند. زوج هایی 
ندارند،  را  بارداری  یا شرایط  فعاًل قصد  هم که 
جنین  فریز  یا  تخمک  فریز  روش  از  می توانند 
مشکل  دچار  افزایش سن،  با  تا  کنند  استفاده 

نشوند.

گزارش »کرمان امروز« از ضعف در برنامه ریزی و تربیت انبوه دانش آموختگان بی مهارت و نقش این بی مهارتی در بیکاری جوانان کرمانی؛

حسرِت جای خالی مهارت
سرویس اجتماعی کرمان امروز

اشاره:
های  دغدغه  ترین  مهم  از  یکی  حاضربیکاری  حال  در 
این  تمام  که  اینجاست  مساله  اما  است  کرمانی  جوانان 
نمی  و  نیست  دولت  های  کاری  کم  از  ناشی  مشکالت 
نظام  در  همچون ضعف  عواملی  در  ریشه  بلکه  باشد  تواند 
و  مهارت  بی  آموختگان  دانش  انبوه  تربیت  ریزی،  برنامه 
رویکردهای مقطعی و غیر علمی دارد. در این زمینه رییس 
حاضر  حال  در  گوید؛  می  کرمان  کاربردی  علمی  دانشگاه 
مشکل اصلی جامعه بیکاری و کمبود کار است که موجب 
به وجود آمدن اعتیاد و بسیاری از آسیب های اجتماعی می 
شود و این در اثر عدم مهارت آموزی است. در همین زمینه 

گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
بیکاری تک علتی نیست

و  است  کشور  پایه  سرمایه  متعهد  و  ماهر  انسانی  نیروی 
به منظور دستیابی  به آن  باید الگوی علمی و برنامه دراز 
مدت اصولی در حوزه مهارت آموزی تدوین و اجرا شود تا در 
سایه تکالیف علمی  و اثر بخش هر حوزه  به  بار بنشیند و 
جمعیت مولد با هدف های از پیش تعیین  شده برای نقش 
بیکاری آسیب  آفرینی در عرصه های شغلی تربیت شوند. 
در سطوح  گوناگون  های  بلکه شاخص  نیست   علمی  تک 
در  اجرایی  و  آموزش  گذاری،  قانون  ریزی،  برنامه  مختلف 
آن دخیل است و شاه کلید گذر از این ابر مشکل برجسته 
سازی مهارت آموزی و تغییر نگرش نسل جوان از مشاغل 

پشت میز نشینی به کار آفرینی خالق و مولد است.
کارشناسان امور اقتصادی  و اجرایی استان بر این باورند 
که ضعف مهارت تخصصی برای ورود به بازار کار از مشکالت 
جدی است و در این راستا ضمن نگاه ویژه  به مهارت آموزی 
نیروی  برای راهبری اجرایی تربیت  باید کانون متمرکزی  
ایجاد شود  موقعیت شغلی  به  آموز  مهارت  گماردن  تا  کار 

تا از هرز رفتن سرمایه های مالی، انسانی پیشگیری شود.
عدم مهارت آموزی و آسیب های اجتماعی

این زمینه رییس دانشگاه علمی کاربردی کرمان می  در 
گوید؛ در حال حاضر مشکل اصلی جامعه بیکاری و کمبود 
از  بسیاری  و  اعتیاد  آمدن  وجود  به  موجب  که  است  کار 
مهارت  عدم  اثر  در  این  و  شود  می  اجتماعی  های  آسیب 

آموزی است.
کار  بازار  سنجی  نیاز  با  همراه   آموزی  مهارت  اصل  در 
راهبرد علمی اشتغال پایدار برای جوانان محسوب می شود 
که نیاز است  تا بررسی های عمیقی در راستای همخوانی 
آموزش های مهارتی با نیاز روز انجام شود که برای تحقق 
این امر توسعه رشته های مهارتی بسیار الزم است و جامعه  

این  در  که  ندارد  نیازی  مهارت  بی  آموختگان  دانش  به 
خصوص نقش هدایت تحصیلی دانش آموزان در حوزه های 

فنی و مهارتی برجسته است.
گسترش آموزش های مهارتی؛ ارتقای سطح 

اقتصادی خانواده ها
اقتصادی  سطح  ارتقای  به  توان  می  آموزی  مهارت  با 
خانواده ها، ایجاد روحیه خودباوری و گسترش آموزش های 
مهارتی و تخصصی کمک کرد. کاهش شغل های کاذب و 
مناسب  و دسترسی  اجتماعی  ناپایدار، کاهش آسیب های 
نظام   در  ورزی  مهارت  دستاوردهای  جمله  از  خدمات  به 
های  و خالقیت  ها  مهارت  شناسایی  با  رود.  می  شمار  به 
دانش آموزان به وسیله مشاوره ها در مقاطع تحصیلی می 
توان آنان را در مسیر درست تحصیلی هدایت کرد. دانش 
آموزان باید به طرف رشته های مهارتی بروند تا پس از پایان 
تحصیل بتوانند نیازهای آینده خود را برطرف سازند. با آگاه 
سازی و مشاوره خانواده ها در مدارس می شود فرزندان  را  

به مهارت آموزی سوق داد.
سخن آخر

انتقال مهارت های مختلف به دانش آموزان و دانشجویان 
که سرمایه های کشور هستند می تواند  با ایجاد فضاهای 
رفع  و  شغلی  های  فرصت  سازی  فراهم  تازه،  کاری 
نیازهای بازار کار همراه  باشد. زیرا رشدافراد کارآفرین از 
کارکردهای  تخصصی به شمار می رود. به همین منظور 
زایی   اشتغال  اهمیت  به  توجه  با  کشور  آموزشی  سازمان 
دهد.  محورقرار  عنوان  به  را   مختلف   های  برنامه  باید  
طرح کارورزی برای آشنایی با بازار کار و کاربردی کردن 
این مهارت برای افراد بسیار ضروری است تا آنها به هنگام 
ورود به بازار کار آمادگی الزم  را برای انجام دادن خدمت 
در شغل مورد نظر داشته  باشند. هنگامی که دانش آموزان 
و دانشجویان در کنار فراگیری تحصیالت تئوری آموزش 
های مهارتی را نیز بیاموزند می توانند  با تخصص کسب 
را بدون هیچ گونه دغدغه ای  شده  شغل متناسب خود 

پیدا کنند.  

   در حال حاضر بیکاری یکی از مهم ترین دغدغه های جوانان کرمانی است، اما مساله 
اینجاست که تمام این مشکالت ناشی از کم کاری های دولت نیست و نمی تواند باشد 
بلکه در عواملی همچون ضعف در نظام آموزشی و برنامه ریزی برای تربیت انبوه 
دانش آموختگان بی مهارت و رویکردهای مقطعی و غیر علمی ریشه دارد. در این 
زمینه رییس دانشگاه علمی کاربردی کرمان می گوید: »در حال حاضر مشکل اصلی 
جامعه ما بیکاری است که این بیکاری در اثر عدم مهارت آموزی است« البته بخشی از 

این بی مهارتی مربوط به خانواده ها و نظام تربیتی خانوادگی نیز می باشد و.....

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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چندی پیش هفتمین شماره ی گاهنامه ی طنز کرمان 
با عنوان »دولخ« از سوی حوزه ی هنری کرمان انتشار 

یافت.
وزیری  قطع  صفحه  هشتاد  در  که  دولخ  شماره  این 
آثار طنزپردازان  از  پنج فصل  است حاوی  منتشر شده 
کرمانی است که با طراحی زیبا و نمادهای در خور تامل، 

جلوه ای خاص دارد.
فصل اول هفتمین دولخ حاوی آثاری از: مهدی محبی 
میرافضلی،  علی  سید  نفس،  نیک  حمید  کرمانی، 
ایزدپناه  محمدعلی فردوسی، چماه کوهبنانی و منصور 

است.
در فصل دوم این نشریه وزین، سروده های طنز از: اکبر 
خدادادی، مسلم حسن شاهی، محمود بنی بخارراویزی 

و حسین عزیزی چاپ شده است.
عباس  از:  طنز  نثر  آثار  به  دولخ  نشریه  فصل  سومین 
سارا  و  محمودیان  الله  غفاربیگی،  امیر  محمودیان، 

ستوده نژاد، اختصاص دارد.
از:  طنز  داستانهای  دولخ،  خوانندگان  چهارم  فصل  در 
اکبر  زاده،  افشار  شول  مجتبی  نژاد،  سیستانی  یاسر 

خدادادی و محسن علومی را مطالعه خواهند کرد.
های  مقاله  حاوی  دولخ،  ی  گاهنامه  فصل  پنجمین 
پژوهشی از: دکتر عباس تقی زاده، روزا رودینی، نجمه 
کاکاپور  ژیال  و  افشارزاده  شول  مجتبی  پور،  نورمندی 

است.
گاهنامه دولخ در پی برگزاری جشنواره ی طنز خارستان 
که به یاد ادیب قاسمی کرمانی برگزار می شود، به جمع 
ارائه شده در جشنواره  تا آثار  مطبوعات استان پیوست 
خارستان و نیز شب های شعر دولخ که حاصل طبع نسل 
دیگر  دست  به  است  کرمانی  طنزپردازان  مختلف  های 
هموطنان برسد و نیز کانونی باشد برای رشد و شکوفایی 
هنر طنز و همچنین وسیله ای شود در راستای نقد و 
بررسی آثار هنرمندان کرمانی و نیز محک تجربه که خود 

زمینه برکشیدن طنز در استان خواهد بود.
که  کرمان  هنری  حوزه  مسئوالن  از  دارد  جا  بنابراین 
سالها برای رشد و شکوفایی طنز تالش کرده و زمینه را 
برای شناسایی طنزپردازان جوان و معرفی آنها به جامعه 
نماییم.  هنری کشور فراهم آورده است، تقدیر و تشکر 
از روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه که این حرکت 
فرهنگی را مورد حمایت خود قرار داده است نیز قدردانی 

می شود.
تالش در خورتحسین حمید نیک نفس، شاعر گرانمایه و 
خوش قریحه ی کرمانی که در سرودن شعر طنز، طبعی 
برگزاری  راستای  در  دارد  گسترده  اطالعاتی  و  روان 
جشنواره ها و همایش های طنزپردازان و نیز شب های 
شعر و چاپ آثار طنز در ماهنامه سرمشق، زمینه را برای 
برگزاری  که  چرا  است.  آورده  فراهم  جدید  آثار  خلق 
چنین اجتماعاتی، هنرمندان را وارد فضای حقیقی می 
به  دیگران، دست  با  رو  در  رو  تعامل  رهگذر  از  تا  کند 

خالقیت بزنند. حال آنکه خانه نشینی و حضور افراطی 
در فضای مجازی، چشمه ی خالقیت را می خشکاند و 
ادبیات از رشد و شکوفایی محروم می شود. بنابراین به 
تمامی پدیدآورندگان دولخ و عزیزانی که همت خود را 
صرف برگزاری شب های شعر و جشنواره ی خارستان 
می کنند خسته نباشید می گوییم و برایشان از درگاه 

خداوند متعال، سالمتی و طول عمر با عزت خواهانیم.
الزم به ذکر است که فضای مجازی، زمینه نقد مطبوعاتی 
را از میان برداشته و لذا حوزه ی هنری در این برهه از 
زمان که جامعه ی هنری گسترش یافته است، باید برای 
در  تنها  که  چرا  بزند  باال  را  ها  آستین  ادبی،  آثار  نقد 
سایه نقد است که آثار خالق تولید خواهد شد. در غیاب 
نقد، آثار سطحی، کلیشه ای و تکراری زیاد می شود و 
در نتیجه حاصل کار نسل امروز قابل دفاع نخواهد بود. 
در  هم  نقد  برای  را  فصلی  دولخ  تالشگران  است،  امید 

نظر بگیرند.

به قلم چماه کوهبنانی 

تئاتر  به  عشقی  اگر  حتی  امروز  کرمان  خوانندگان 
از دل  که  فوقانی  نوشته های مسعود  از  باشند  نداشته 
کرمان  نصیب  افتخار  این  برند.  می  لذت  خیزد  می  بر 
امروز است اگر بچه های تئاتر خاطرات مسعود فوقانی 
و پیشکسوتان را جمع و منتشر کنند. به سراغ یکی از 
رویم  زاده می  به مصطفی طبیب  مربوط  این خاطرات 
روزنامه  در  روزهایی  در  که   )97/12/8 امروز  )کرمان 

کرمان امروز منتشر شد که اغلب در خانه گرفتار تهیه 
عید  خرید  و  قاووت  و  سهن  کماچ  و  سمنو  و  شیرینی 
بودند و فرصت مطالعه نداشتند اما هیچ چیز از ارزش آن 
کم نکرد. طبیب زاده به مشکلی اشاره می کند که در 
زندگی همه هنرمندان چون چغندر بزرگ ته دیگه است 
و کمتر کسی مانند او شفاف به آن پرداخته است. خاطره 
شوهری  خواهند  می  که  دخترانی  از  گروه  آن  برای  او 
هنرمند انتخاب کنند مناسب است و باید آن را بخوانند.

هنرمند تئاتر ممکن است در صحنه تئاتر باشکوه ظاهر 

شود با هورا و دست زدن همراه باشد اما زندگی او می 
نباشد. همسر طبیب  ها  این موفقیت  به شیرینی  تواند 
زاده پس از تحمل سرانجام سخنانی می گوید که پس 
از پنجاه سال گوئی هنوز تازه است. از شوهر هنرمندش 
می پرسد قبول دارم که شغل تو بازی در تئاتر است اما 

شغلی که درآمد ندارد به چه درد می خورد؟
این پرسش را نه تنها خانم طبیب زاده در آن سال بلکه 
همه همسران که شوهرشان هنرمند تئاتر است و یا بچه 
هایی که پدرشان در تئاتر است در دل دارند و هنگامی 

می  است  من  در خون  تئاتر  گوید  می  زاده  طبیب  که 
گوید حاضرم هزینه تعویض خونت را بپردازم.

جسم  و  روح  اعماق  تا  که  زند  می  حرفی  زاده  طبیب 
گوید  می  خراشد.  می  را  آن  و  کند  می  اثر  انسان  هر 
اگر کسی که می خواهد به من خون بدهد کسی باشد 
که برای فروش خون جهت رضایت همسرش باشد چه 
خواهی کرد و همسرش ساکت می شود. همین دیالوگ 
باشد  نمایشنامه ای کوتاه  تواند موضوع  های کوتاه می 
باید  هنرمند  انتخاب همسر  در  بداند  تماشاگر جوان  تا 

روی  را  تئاتر  هنرمند  زندگی  و  باشد  صاحب گذشت 
از  بسیاری  خانه  در  جدایی  گسل  اگر  ببرد  صحنه 
هنرمندان می لرزد به خاطر همین عدم شناخت است. 
هر  که  بداند  باشد  تئاتر  هنرمند  اگر شوهرش  باید  زن 
شب با جیب خالی به خانه می آید و این در عمل سخت 
است. هنرمند تئاتر اگر توسط همسرش تحت فشار قرار 
می گیرد یا باید جدا شود و یا از هنر خود چشم بپوشد 
و یا به مردم خیانت کند و هنر خود را به پای غوکانی 

بریزد که تئاتر، رسالت مبارزه با آنها را دارد. مگه نه!

هفتمین دولخ منتشر شد 

پندی آموختنی از گزارش مسعود فوقانی؛ 

رنجی که همسر یک هنرمند تئاتر دارد 

یه بار صد گل یه نار، یه بار یک گل صنار 

هایی  مثل  جمله  از  صنار«  گل  یه  بار  یه  نار،  یه  گل  صد  بار  »یه  زبانزد: 
است که بزرگترهای خانواده در بحران های اقتصادی برای دلداری دادن به 
جوانترها و افراد کم تجربه و سرد و گرم روزگار نچشیده، بر زبان می آورند 
از نوسان قیمت ها، کام آنها را، ـ چندان که از  تا تلخی خسارتهای ناشی 
زندگی ناامید شوند ـ نگزد و بدانند که نیاکان ما در سده ها و هزاره های 
بازار و نیز جنگ های کینه جویانه،  اقتصادی و عدم ثبات  از رکود  پیشین 

صدمات بسیار دیده اند.
المعارف  دایرت  سازمان  سوی  از  که  جلدی(   20( ایران  جامع  تاریخ  اگر 
اسالمی به سال 1393 منتشر شده است، مطالعه فرمایید، متوجه می شوید 
کشمکش و جنگ های خان و مان سوز بین آل بویه، غزنویان، سلجوقیان، 
خوارزمشاهیان، صفاریان و .. چه خانواده هایی را به خاک سیاه نشانده است. 
نزاع دسته های اراذل و اوباش در شهرها، گاهی شهری را به آتش می کشید 
سیاه  خاک  )به  نشاند  می  اموالشان  خاکستر  بر  را  ثروتمند  های  خانواده  و 
نشستن( گاهی اموال تاجری ثروتمند طعمه طوفان های دریایی می شد و 
گاهی راهزنان حاصل عمر بازرگانان را به غارت می بردند. زمانی پادشاهی 
ظالم و طّماع برای تامین هزینه های عیش و نوش خود و ریزه خوارانش، 
چنان مالیات هایی تعیین می کرد که بازرگانان تن به هجرت می دادند و 
و  داد  می  ناامیدی سوق  و  یأس  به  را  کار  تازه  جوانان  آن،  از  ناشی  رکود 
تاریخ تاکنون، حوادثی ثبت شده است که هر یک  بامداد  از  اینکه  خالصه 
عبرت باشندگان امروز و آیندگان است. پدران ما که بروز نوسان در اقتصاد 
تاریخ و نظریه های  از کنترل می دانستند، تمامی  را امری قطعی و خارج 
اقتصادی را در مثل باال فشرده کرده و برای ما به یادگار نهاده اند. از آنجا که 
کنترل بحران های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از 
کارکردهای مثل ها و زبانزدها در نظر فرزانگان پیشین، اهمیت فوق العاده 
ای داشته است، در زمینه ی ایجاز و موسیقی دلنشین تالش بسیار شده و هم 
اکنون بسیاری از مثل ها با دو یا سه کلمه، فرد اندوهگینی که عزیزش را از 

دست داده است قانع می کنند: »مرگ شتری است که در خانه ی همه می 
خوابد« یا: »دیوار مرد بلند است« و بسیاری از مثل های دیگر که پرداختن 

به آنها مثنوی هفتاد من کاغذ شود.
شرح واژه های مثل:

در زبانزد: »یه بار صد گل یه نار، یه بار یه گل صنار« که برای تسالی خاطر 
افراد صدمه دیده ازنوسانات اقتصادی و نیز آموزش جوانان بیان می شود، 

ابتدا به شرح واژه های این مثل می پردازیم.
پول  واحدهای  از  »دینار«  ی  شده  کوچک  »نار«  ی  واژه  اول،  بخش  در 
قدیمی است. به نوشته ی فرهنگ عمید denar واژه ای است که در زبان 
 )Denarius( پهلوی رواج داشته. این واژه از کلمه ی التینی دناریوس
وارد زبان پهلوی شده است و آن سکه ای زرین )از جنس طال( به وزن 4 

گرم و 25 میلی گرم بوده که در قدیم رواج داشته است.
دومین واژه ای که باید درباره ی آن توضیح داد، واژه ی »صنار«  است که 

کوچک شده »یکصد دینار« است. 
با توضیحات باال متوجه ی این واقعیت می شویم که در یک دوره ی کوتاه 
»یک روز صد شاخه ی گل را می شود با پرداخت یک دینار خریداری کرد 
و روز بعد یک شاخه ی گل را به صد دینار )صنار( می فروشند« اگر دینار 
قدیمی را معادل سکه های طالی امروزی حساب کنیم، نوسان قیمت کاالی 
لوکسی مثل گل در حد پانصد میلیون تومان است. به عبارت واضح تر، افراد 
بی تجربه و فاقد هدف که به داللی روی می آورند، ممکن است از این قبیل 
نوسان ها، خسارت های سنگین ببینند. به ویژه آنها که به احتکار روی می 
آورند تا از بدبختی مردم بهره ببرند، امکان دارد یک شبه ثروت خود را از 
دست بدهند و پیشینیان با مثل: »به مالت مناز که به شبی بنده، به جمالت 

مناز که به تبی بنده« چنین هشداری را به آیندگان داده اند.
از کتاب تاریخ بیهقی:

ابوالفضل بیهقی مورخ نامدار ایرانی، به هنگامی که »بونصر مشکان« ریاست 
دیوان رسالت سلطان مسعود غزنوی را بر عهده داشت در این تشکیالت دبیر 
امیران غزنوی  از فوت استادش )بونصر مشکان( در دربار آخرین  بود. پس 
بیهقی ساده و روان و  ابوالفضل  نثر  به ریاست دیوان رسالت منصوب شد. 
موجز است و مطالعه ی تاریخ بیهقی، اهل فرهنگ و ادب را یاری می رساند. 
وی در این کتاب ارزشمند، تاریخ را به گونه ای نگاشته است که مخاطب از 
حوادث و رویدادهای تاریخی پند گیرد و عبرت آموزد. از جمله خواندنی های 
این کتاب، نوسان باورنکردنی قیمت زمین در نیشابورـ  که از شهرهای بزرگ 
روزگار غزنویان بود ـ است. در نیشابور هر هکتار زمین )ده هزار مترمربع( را 

جفت وار می نامیدند.

ابوالفضل بیهقی در صفحه 938 جلد سوم کتابی که به کوشش دکتر خلیل 
خطیب رهبر از سوی انتشارات مهتاب در سال 1388 به چاپ سیزدهم رسید، 
خاطرات خود را چنین شرح می دهد: ».... و چند چیز نادر دیدم درین روزگار، 
ناچار بود باز نمودن آن که در هر یکی از آن عبرتی است تا خردمندان، این 
دنیای فریبنده را نیکو بدانند: در نشابور دیهی بود محمد آباد نام داشت و به 
شادیاخ پیوسته است و جایی عزیز است. چنانکه یک جفت وار از آن که به 
نشابور و اصفهان و کرمان جریب گویند، زمین ساده به هزار درم بخریدندی 
و چون با درخت و کشت ورزی بودی به سه هزار درم. واستادم بونصر، آنجا 
سرایی بود و سخت نیکو برآورده و به سه جانب باغ. آن سال که از طبرستان 
تا  زمین خرد  دیگر  نشابور، خواست که  به  افتاد  مقام  تابستان  و  آمدیم  باز 
سرای، چهار باغ باشد و به ده هزار درم بخرید از سه کدخدای و قباله نبشتند 
و گواه گرفتند و چون بها خواستند داد ـ من حاضر بودم ـ استاد گفت جنسی 
با سیم باید برداشت و دیگر زر. فروشندگان لجاج کردند که همه زر باید. وی 
زمانی اندیشید و پس قباله برداشت و بدرید و گفت: »زمین به کار نیست.« 
و خداوندان زمین پشیمان شدند و عذر خواستند. گفت: »البته نخواهم و قوم 
بازگشتند.« مرا گفت: »این چه هوس بود که من در سر داشتم که زمین می 

خریدم!؟ و اگر حال جهان این است که من می بینم، هرکس که زندگانی 
یابد، ببیند که اینجا چنان شود که جفت واری زمین به ده درم فروشند.« 
من بازگشتم و با خویشتن گفتم: »این همه از سوداهای محترق این مهمتر 
است.« و این سال به نشابور آمدیم و بوسهل زوزنی در این سرای استادم 
فرود آمد. یک روز نزدیک وی رفتم، یافتم چند تن از دهقانان نزدیک وی 
و 30 جفت وار زمین نزدیک این سرای بیع می کردند که بّناء او آنجا باغ 
و سرای کند و جفت واری به 200 درم می گفتند و او لجاج می کرد و آخر 
بخرید و بها بدادند. من تبسمی کردم و او بدید ـ و سخت بدگمان مردی 
گفت:  مرا  بازگشتند،  قوم  ـ چون  جایها کشیدی  به  دل  نه،  چیز  هیچ  بود، 
»رنج این مهم داشتم تا برگزارده آمد« و خواستم که بازگردم، گفت: تبسمی 
کردی به وقت بها دادن زمین، سبب چه بود؟ حال استادم بونصر و زمین 
که خواست خرید با وی گفتم. دیر بیندیشید، پس گفت: »دریغا بونصر که 
رفت! خردمند و دوراندیش بود و اگر تو این با من پیش ازین می گفتی، به 
هیچ حال این نخریدمی و اکنون چون خریده آمد و زر داده شد ،زشت باشد 

از بیع بازگشتن.«
و پس از این چون به دندانقان ما را این حال پیش آمد، خبر یافتم که حال 
این محمدآباد چنان شد که جفت واری زمین به یک من گندم می فروختند 

و کس نمی خرید.
و پیشباز حادثه ی اتفاق این سال باید رفت که جفت واری زمین به هزار 
ا زآن به یک من  درم بخرند و پس از آن به دویست درم فروشند و پس 
گندم فروشند و کسی نخرد شبان روزی. عبرت باید گرفت از چنین چیزها.«

توضیح درباره ی برخی واژه های متن بیهقی: 
1ـ نیکو بدانند: به خوبی فریبندگی دنیا را بدانند 2ـ شادیاخ، نام محله ای 
در نیشابور و باغی که حسنک، وزیر سلطان محمود ساخته بود. محمدآباد 
زمین ساده:  )معامله( 4ـ  و فروش  بیع: خرید  بود. 3ـ  این محله متصل  به 
با  زر: کشتزار 7ـ جنسی  بّنا: سازنده ساختمان 6ـ کشت و  زمین خالی 5ـ 
سیم: بخشی با پول نقره و بخشی با پول زر 8ـ به کار نیست: الزم نیست 
9ـ خداوندان زمین: صاحبان زمین 10ـ سوداهای محترق : عصبانی مزاج 
11ـ دهقانان: صاحبان امالک 12ـ بدگمان مردی بود، هیچ چیز نه، دل به 
جای ها کشیدی: بی آنکه چیزی پیش آمده باشد، بدگمان می شد و برای 
خودش فکرها می کرد. 13ـ دیر بیندیشید: مدت زمان زیادی فکر کرد.14ـ 
ماجرای دندانقان: جنگ سلطان مسعود با سالجقه که به شکست او انجامید 
زمینی  منظور  حقیر،  گمان  به  روزی:  شبان  16ـ  استقبال.  باز:  پیش  15ـ 
است که یک شبانه روز )24 ساعت( آب هم دارد. 17ـ قباله: سند مالکیت 

18 - گواه : شاهد.

ضرب المثل های کرمانی 
به قلم 

یحیی فتح نجات
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موسیقی سکوت صدایی شنیدنی است
بگــذار گفت وگو به زبــاِن هـنر شـود

)فاضل نظری(
این  بروز  و  فرهنگ  جامعه شناسِی  در  جدید  نظریّه های  ظهور  وجود  با 
باور که مفهوم فرهنگ، مفهومی متعالی است و نباید آن را به شیءشدگی 
ارتباطِی  پل  عنوان  به  فرهنگی  توزیِع  که  است  این  واقعّیت  داد،  تقلیل 
بین تولید و مصرف فرهنگی، نقش اساسی و مهّمی در ارتقاء شاخص های 
از  دارد.  هنگی  فر  مصرف  نحوۀ  و  تولید  میزان  و  مسیر  تعریف  فرهنگی، 
دیر باز هر کاالی فرهنگی پس از تولید، از خالقش جدا شده و به جامعۀ 
مخاطبانش پیوسته است. نظریّۀ مرگ مؤلّف)1(  مؤیّد این واقعّیت فرهنگی 
است. یکی از نظریّات پایه اِی دیگر در این مورد، نظریّۀ روبر اسکارپیت)2(  
است که به سه مقولۀ تولید، توزیع و مصرف فرهنگی می پردازد. در کشور 
ما، بخش زیادی از توان مدیریِت فرهنگی، مصروِف تولید فرهنگی، ممّیزی 
و گاه سانسوِر فرهنگ و برخورد با عناصری می شود که با مشی و چارچوب 
فرهنگِی موجود در کشور هم سو نبوده یا نیستند. از این رو مدیران اجرایِی 
ما کمتر به مقولۀ توزیع فرهنگی پرداخته یا می  پردازند. این در حالی است 
که پرداختن به این مهم، می تواند مصرف فرهنگِی طبقاِت مختلف اجتماعی 
را تحلیل نموده و جهت دهد و از این دهلیز بسیاری از تهدیدها و آسیب هاِی 
فرهنگی را مرتفع کند و چه بسا از آن ها فرصت بسازد. بنابراین پرداختن به 

مقولۀ فرهنگ و هنر نیاز به تدبّر و توّجه بیشتری دارد که گفته اند:
اگر روح هنر شد ُکشته، از بی اعتنایی هاست          

 که در عین شکیبایی، هنر تشویق می خواهد
چند صباحی است که جامعۀ کریمان کویر ایران، در رأس هرِم مدیریّتی 
استان، جریانی را به خود می بیند که به مقولۀ توزیع فرهنگی و به تبع آن 
مصرِف فرهنگی توّجهی ویژه و همراه با تدبّر دارد. استاندار کرمان، که خود 
است،  دانشوری حاذق  و  فرهنگ  فرزنِد  و  پرور«  هنر  از »خردمندمردماِن 
با پی گیرِی برخی از برنامه ها و ارائۀ راهبردهاِی پایه ای در حوزۀ فرهنگ، 
پیشاهنگ حرکتی است که او را در فصل دوِم فرهنگ؛ یعنی توّجه به مقولۀ 

توزیِع فرهنگی در مدیریّت اجرایی قرار داده است. در نگاهی گذرا برخی از 
این برنامه ها و راهبردها را، با ذکر شواهدی، مرور می کنیم: 

- طرح مفهوم جامعه پذیری )3( در ادبّیات سازمانی استان برای نخستین 
بار و تأکید بر توسعۀ آن )جلسۀ تکریم آیت اهلل جعفری، 98/5/15(؛ تبیین 
نقش فرهنگ در اصالِح سبک زندگی و جامعه پذیری دانش آموزان)همایش 

پلیس و آموزش 98/5/19(. 
- تأکید بر انجام دو پروژۀ تحقیقاتی برای ارتقاء شاخِص مطالعه در جامعه 
ارائه و پیاده سازی  )شورای فرهنگ عمومی استان، 98/2/28؛ 98/4/29(؛ 

طرح مطالعۀ کارکناِن استانداری کرمان)98/3/18(.
انواع توسعه  )همایش  به سایر  تقّدم توسعۀ فرهنگی نسبت  بر  تأکید   -

علمِی گنج سی ساله، 98/2/7(. 
- تأکید بر نقش رسانه ها، به مثابه دیدبان جامعه، در توزیع فرهنگ و تعامل 
مردم با بدنۀ اجرایی )جلسۀ شورای برنامه ریزی استان)97/11/27؛ شورای 
کرمان،98/5/15؛  مرکز  سیمای  و  صدا  از  بازدید  97/11/29؛  نماز  اقامۀ 

کنفرانس خبری با اصحاب رسانه 98/5/20(. 
- تالش برای تقویت بنیان هاِی بومی و مردمِی فرهنگ و هنر. نبرد اجرایی 
و پیروزمندانۀ استاندار محبوب در انتقال میزبانِی فستیواِل موسیقی نواحی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  عالِی  مقام  با  متعّدد  جلسات  برگزاری  کرمان،  به 
اسالمی به هدف تبدیل استان به پایگاه هنر و گردشگرِی شرق، تدوین نقشۀ 
از جمله مرّمت  باستانی  و  تاریخی  اماکن  به  ویژۀ  توّجه  گردشگرِی شرق، 
برای  توافق   ،... و  کالنتر  ساالر  باغ  مرّمت  سبز،  قّبۀ  کرمان،  موزۀ صنعتی 
احداث هفت موزۀ خانۀ هنری در استان، راه اندازی موزۀ فرش و اشیاء هنری 
کرمان،  محترم  جمعۀ  امام  حمایت  با  فرهنگی  قرارگاه  راه اندازی  کرمان، 
از  ناظم االطباء کرمانی، رونمایی  ادبِی  از برگزاری همایش علمی-  حمایت 
مجموعۀ 24 جلدی مفاخر کرمان، حمایت از برگزارِی نمایشگاه هاِی کتاب 
در  استان  شهیِد   6500 کنگرۀ  برگزاری  از  حمایت  جیرفت،  و  کرمان  در 
ویژۀ  کریم  قرآن  سراسرِی  مسابقات  دورۀ  سومین  میزبانی   ،1397 اسفند 
اجرای  از  نماز، حمایت  برگزاری اجالِس سراسری  پناهندگان،  مهاجران و 
برگزارِی  براِی  برنامه ریزی  کرمانی،  منظومه های خواجوی  عروسکِی  اُپرای 
جشنوارۀ ملّی تئاتر دانشجویی،  برگزاری نشست با خانۀ مطبوعات جنوِب 
استان در جیرفت،  توّجه به آثار نویسندگاِن کرمان و طرح و تصویب موضوِع 

جایزۀ هوشنگ مرادی،  کرمانی شواهدی از این دست است. 

برای  براي کشور ما و  از منویّاِت مقام معّظم رهبری است که »آنچه که 
فدائی،  دکتر  است«.  فرهنگ  کیفِی  گسترِش  است،  مهم  فرهنگی  عناصر 
اندیشۀ فرهنگی و در شورای  این  با  نیز در جریانی هم سو  استانداِر کرمان 
فرهنگ عمومی استان، 96/7/27، با بیان این امر که »در حوزۀ فرهنگ، ما 
هنوز به سازوکارهایی در مورد شیوه ها، معیارها و چگونگی ارتقاء حوزه هاِی 
مختلف فرهنگی دست نیافته ایم و بایستی مشّخص شود که آیا مسائل حوزۀ 
برنامه ها  تعداد  بین  عماًل  کنیم«،  بیان  ارقام  و  آمار  با  می توانیم  را  فرهنگ 
توزیِع فرهنگی و سنجش  نموده و موضوع نحوۀ  آنان مرزگذاری  و کیفّیت 
فرهنگ را به عنوان یک پرسش اساسی و یک مطالبۀ عمومی مطرح می کند 
و در رویکردی برآمده از آرمان های فرهنگِی نظام و انقالب و ضمن رعایت 
مصالح اجتماعی و توّجه به منویّات فرهنگِی مقام معّظم رهبری و خواست 
فرهنگِی مردم و با در نظر گرفتن مبادی پیوند بین فرهنگ و جامعه و نیز 
با حمایت از سه عنصر فرهنگ، هنر و رسانه، مدلی نو و کارآمد از مدیریِت 
که  است  کرده  ارائه  و  بروز  را  فرهنگی  توزیع  مقولۀ  با  ارتباط  در  اجرایی 
می تواند با حمایت مدیران دستگا ه های اجرایِی استان، نه تنها در جابه جایی 
شاخص های توسعۀ فرهنگی اثرگذار باشد بلکه به عنوان یک الگوی مدیریتی 
در مسألۀ توزیع فرهنگی در سطح ایران مطرح شود و راهی نو برای مقابله با 
آسیب های فرهنگی را پیش روی ما بگذارد. خواسِت منطقی و طبیعِی جامعۀ 
فرهنگی و مردم نجیب استان، هم سویی مدیراِن اجرایی با این رویکرد مدبّرانۀ 
استاندار است. رویکردی که بر پایۀ عهِد ما با انقالب شکل گرفته است و نوای 
»یا ایّها الّذین آمنوا اوفو بالعُقود« را بر جان دلسوزان نظام و انقالب می نشاند. 

پی نوشت ها: 
  . »مرگ مؤلّف«، عنوان مقاله ای است از روالن بارت، منتقد ادبی و نظریه پرداز فرانسوی 
تاریخچه  این مقاله روش سّنتی نقد ادبی را، که قصد نویسنده و  او در  ) 1915-1980م.(. 
زندگی وی را در تفسیر متن دخالت می دهد به چالش می کشد و در عوض پیشنهاد می دهد 
که نویسنده یا پدیدآور از متن جدا باشد. بارت مفهوم author )نویسنده( را کنار می گذارد 
و از مفهوم scriptor )کسی که صرفاً می نویسد( استفاده می کند. ناپدید شدن author از 

صحنه و غیبت او از نوشتار باعث می شود مفهوم جدیدی از نوشتار ارائه شود. 
در  را  خود  مطالعات  بنیان  )1918-2000م.(،  فرانسوی  منتقد  اسکارپیت،  روبر   .   
جامعه شناسِی ادبّیات، بر پایۀ سه مقولۀ تولید، توزیع و مصرف فرهنگی پی ریزی کرده است. 

مرتضی ُکتبی کتاب او را، با عنوان جامعه شناسی ادبّیات، به فارسی ترجمه کرده است.
  . دکتر فدائی در تکریم از حدود نیم قرن خدمات آیت اهلّل جعفری در کرمان، با طرح مفهوم 
جامعه پذیری سیاسی)Political Sociability( و بعد از تأکید بر نقش آموزش و پرورش 
در جامعه پذیری دانش آموزان، تئوری جدید و کاماًل کارآمد را در ادبّیات اجرایی استان معّرفی 
کرد. مفهوم جامعه پذیری مفهومی است که به توصیف و تبیین چگونگی رفتارهایی می پردازد 
که فرد را قادر می سازد تا با فرهنگ جامعه خودش سازش یابد. در واقع، جامعه پذیری  نوعی 
عناصر  و دیگر  ارزش ها  فرد هنجارها،  آن  است که در خالل  اجتماعی  متقابل  فرایند کنش 
درونی  گرفته،  فرا  را  پیرامون خود  محیط  یا  گروه  در  موجود  و سیاسی  فرهنگی  اجتماعی، 
کرده و آن را با شخصیت خود یگانه می سازد)سلیمی، علی و داوری، محمد، 1385: 144(. از 
ابعاد مهم جامعه پذیری، که مورد نظر دولت هاست، جامعه پذیری سیاسی است. »جامعه پذیری 
سیاسی  نظام  پذیرفتنی  رفتارهای  و  هنجارها  انتقال  به  که  است  آموزشی  روندی  سیاسی 
مستقر، از نسلی به نسل دیگر کمک می کند و هدف از آن تربیت یا پرورش افراد، به صورتی 

است که اعضای کارآمد جامعه سیاسی باشند« )عبدالّرحمن،1373: 117(. 
تقویت  و  فکری  تعارض های  کاهِش  سیاست،  جهان  در  جامعه پذیری  مفهوم  به  پرداختن 
بنیان هاِی وحدت سیاسی را به دنبال خواهد داشت. این امر در آموزش و پرورش،  عنوان جنبۀ 
برای پذیرش نقش های مختلف اجتماعی؛ یعنی نقش آفرینی  را  مهارتی دارد و دانش آموزان 
در جامعه، آماده می کند. پرداختن مدیر عالِی استان، به این دو موضوع، نشان از اندیشه ورزی 
و آینده نگری وی دارد و بیانگر باورمندی وی به اثربخشی راهکارهای علمی در حّل مسائل 

اجتماعی است. 
از  با کالم مقام معّظم رهبری دارد که فرمودند: »فرهنگ  امر هم سویی معناداری  این   .   

اقتصاد مهم تر است« )سخنرانی مشهد، 1393( 
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در 18 آگوست سال 1933، سال به قدرت رسیدن هیتلر ، رومن پوالنسکی  
تا  بودند.  لهستان  اهل شهر کراکوف   او  اجداد  و  آباء  پاریس متولد شد.  در 
لهستان  در  کراکوف  به شهر  بودند سپس  پاریس  در  خانواده  با  سالگی  سه 
تلفظ  "غ"  به شکل  فرانسویان  را همانند  "ر"  او حرف  بازگشتند.  کمونیستی 
می کرد و همین باعث تمسخر او از سوی دوستانش می شد. در سال 1939 
با خانواده اش به طرف شهر ورشو  فرار  با آغاز جنگ جهانی دوم  همزمان 
آلمان ها تصرف  را  به زودی تمام کشور لهستان  آنها  بد  از بخت  اما  کردند 
کردند. در همین هنگام در شهر دیوار کشیدند و یهودیان را در قسمت گتو 
)اقلیت های مذهبی( قرار دادند. زندگی وحشتناک و دیدن قتل عام عده ای 
از هم کیشان پوالنسکی را در کودکی بسیار آزار می داد. او در ساخت فیلم 
یهودی  ی  نابغه  پیانیست  یک  به  مربوط  داستانش  که   )2002( پیانیست  
بود که به طرزی معجزه وار در جنگ جهانی دوم زنده مانده بود از خاطرات 
دوران کودکی اش بهره برد. آدریان برودی  نقش این پیانیست را بازی کرد. 
این فیلم برنده ی سه جایزه ی اسکار بهترین کارگردان، بهترین بازیگر نقش 
اول مرد و بهترین فیلمنامه ی اقتباسی شد. کمی بعد مادرش را نازی ها به 
اتاق گاز فرستادند و این چنین پوالنسکی در کودکی مادرش را از دست داد. 
عالقه ی فراوانش به سینما باعث شده بود حتی در وضعیت جنگی هم پاتوق 

پوالنسکی سینما باشد. 
پس از پایان جنگ جهانی دوم وارد مدرسه ی هنرهای زیبای کراکوف شد. 
توانست با تالش فراوان به مدرسه ی سینمایی لودز راه یابد. با تماشای فیلم 
های همشهری کین  اثر اورسن ولز  و فراموش شدگان  لوئیس بونوئل  بر 
عالقه ی بی حد و حصرش به سینما افزوده شد. در سال 1958 اولین فیلم 
کوتاهش با نام دو مرد و یک کمد  برنده ی جایزه ی برنز فستیوال جهانی 
با اولین همسرش  فیلم های کوتاه تجربی بروکسل شد. در سپتامبر 1959 
هم  تا  کرد  مهاجرت  پاریس  به  با همسرش  همراه  کرد.  ازدواج  لس   باربارا 
بازیگر  رها شود، همسرش که  از فضای تک قطبی سیاسی کشورش  بتواند 
بود به بازی بپردازد و خودش هم برای فیلمنامه هایی که نوشته بود سرمایه 
گذار و تهیه کننده پیدا کند. چند سال پس از اقامت در پاریس از همسرش 
برنده ی جایزه ی منتقدان  او در سال 1962  جدا شد. فیلم چاقو در آب  
جشنواره ی ونیز شد. در همین سال فیلم کوتاه پستانداران  او برنده ی جایزه 
ی اول جشنواره ی فیلم تورز شد. در تاریخ 20 سپتامبر 1963 مجله ی تایم 
عکسی از فیلم چاقو در آب چاپ کرد و به این ترتیب خیل عظیم خواننده 
فیلم چاقو در آب  اسکار سال 1963  فیلم آشنا شدند. در مراسم  این  با  ها 

پوالنسکی به نمایندگی از کشورش لهستان جزء پنج نامزد نهایی فیلم های 
غیرانگلیسی زبان بود. در این سال اسکار فیلم غیر انگلیسی زبان به هشت و 

نیم فلینی  رسید.
چندی بعد فیلمنامه ی فیلم انزجار  )1965( را به همراه همکار فیلمنامه 
تمام  فیلم  اصلی  نوشت. کارول شخصیت  براش  در هفده روز  ژرار  نویسش 
برنده  انزجار  دارد.  را  اسکیزوفرنیک  قاتل  یک  دقیق  و  منطقی  های  ویژگی 
فیلم، بن بست   این  از  برلین شد. پس  فیلم  نقره ای جشنواره ی  ی خرس 
با همسر  اخیر  فیلم  در  را ساخت.  باک )1967(  بی  آشامان  و خون   )166(
ترسناکش  شاهکار  ساخت  به  نوبت  گاه  آن  شد.  آشنا  تیت   شارون  دومش 
بچه ی رزماری  )1968( شد. شیمی بازی زوج میا فارو  و جان کاساویتیس  
کامال دقیق و درست از کار در آمده بود. به علت دقت بیش از حد و کمال 
گرا بودن پوالنسکی برنامه ی فیلمبرداری همیشه عقب می افتاد، او بارها و 
بارها کات می داد و صحنه ها را تکرار می کرد. به همین علت هیات مدیره 
ی کمپانی پارامونت پیشنهاد دادند تا او را اخراج کرده و کارگردان دیگری را 
جایگزین کنند که به علت حمایت مدیر تولید از پوالنسکی این اتفاق نیفتاد. 
78 روز فیلمبرداری این فیلم طول کشید و بودجه ی آن 2میلیون و 300هزار 
دالر بود. در زمان اکران،مردم هیجان زده برای دیدن این فیلم در صف های 
یافتن  نجات  باعث  تنهایی  به  فیلم  این  ایستادند.  طوالنی جلوی سینما می 

کمپانی پارامونت از ورشکستگی شد.
به  ازدواج کرد. در همین سال  بازیگر  با شارون تیت  ژانویه 1968  در 20 

عنوان عضو هیات داوران جشنواره ی کن انتخاب شد. این جشنواره مصادف 
با انقالب می پاریس شد. گدار ، تروفو  و لویی مال  از هیئت داوران خواهش 
کردند تا جشنواره را تعطیل کنند اما به رغم مخالفت پوالنسکی اکثر داوران 
با تعطیلی جشنواره موافقت کردند. این جنبش طی 4 هفته روی داد. طغیان 
دانشجویان فرانسوی بر محدودیت هایی که سنت و مذهب بر روابط آنها ایجاد 
کرده بود باعث پیوستن اتحادیه ی کارگری و دانشجویی به این جنبش شد. 
حادثه ی وحشتناک و غیر انسانی قتل وحشیانه ی شارون تیت در حالی که 
8 ماه باردار بود و جمعی از دوستان پوالنسکی که در خانه ی شخصی اش در 
8 آگوست 1969 توسط دار و دسته ی چارلز منسون  روی داد، نقطه عطف 
زندگی پوالنسکی بود. پس از آن که از این ماجرا خالص شد، استراحتی چند 
ماهه کرد و سراغ ساختن فیلم مکبث )1971( رفت. به گفته ی بسیاری قتل 
عام وحشیانه ی خانواده ی منسون تأثیرش را در این فیلم گذاشته و صحنه 

های خشونت بار بسیاری می بینیم.
پیشنهاد ساخت فیلم محله ی چینی ها )1974( از سوی جک نیکلسون  
مطرح شد که از خواندن فیلمنامه ی آن لذت برده بود. تسلط شگفت انگیز 
نیکلسون در امر بازیگری باعث شگفتی همه سر صحنه ی فیلم شد اما اخالق 
بد فی داناوی  و ناتوانی اش در حفظ دیالوگ هایش همه را ذله کرده بود. 
صحنه ی چاقو خوردن بینی نیکلسون در فیلم مشهور است و به گفته ی 
پوالنسکی به قدری در مورد چگونگی انجام این صحنه از او سؤال می شد که 
از توضیح دادن حقه ی این صحنه خسته شده و گاهی می گفت که قسمتی 

بالفاصله جایزه ی  فیلم  بریده شد!  واقعا  این صحنه  در  نیکلسون  بینی  از 
گولدن گلوب را به دست آورد و نامزد 11 جایزه ی اسکار شد. سپس به سراغ 
ساخت دزدان دریایی  رفت و به کمک ژرار براش مشترکا فیلمنامه را نوشتند 
بعدی  فیلم  برسانند.  به سرانجام  را  نتوانستند آن  بودجه  به علت کمبود  اما 
اش مستأجر  )1976( بود که عالوه بر کارگردانی، به عنوان بازیگر در جلوی 
دوربین رفت. این اولین فیلمی بود که او در فرانسه ساخت. در جشنواره ی 

کن پذیرفته شد اما واکنش ها نسبت به این فیلم سرد بود.
خود  کریسمس  افتخاری  سردبیر  عنوان  به  را  پوالنسکی   ، وگ  مجله ی   
انتخاب کرد. انتشار این مجله و موفقیت آن سبب شد تا مجله ی وگ همز  
پیشنهاد دهد تا پوالنسکی از چند دختر مدل عکس بگیرد. در گیر و دار یکی 
از این جلسات عکاسی با سامانتا گیمر  دخترکی 13ساله رابطه برقرار کرد. 
به جرم تجاوز او را بازداشت کردند. او را به گذراندن 42 روزحبس در زندان 
چیتوی کالیفرنیا محکوم کردند. پس از آزادی از زندان، قاضی پرونده سعی 
داشت تا دوباره بر محکومیتش بیفزاید. به همین دلیل پوالنسکی از آمریکا 
فرار کرد و به پاریس رفت. از آن زمان تاکنون او تحت تعقیب قانونی است. 
در فرانسه فیلم تس  )1979( را ساخت که اقتباسی از رمانی به همین نام از 
توماس هاردی  است. در حین این فیلم بود که فیلمبردار معروف فیلم جفری 
آنسورث  فیلمبردار آثار شاخصی همانند 2001 یک ادیسه ی فضایی فوت 
کرد. در آن زمان این فیلم با 12 میلیون دالر هزینه گران ترین فیلم تاریخ 
سینمای فرانسه محسوب می شد. ناستازیا کینسکی  بازیگر نقش نخست این 
فیلم هم از افرادی بود که پوالنسکی در عرصه ی بازیگری کشف کرده بود. با 
نمایش این فیلم و تحسین منتقدین از آن در جشنواره ی کن تس توانست 
پخش کننده ای آمریکایی پیدا کند و در آنجا فروش چشمگیری داشته باشد. 
فیلم های شاخص دیگر پوالنسکی عبارتند از: دیوانه وار )1988(، نویسنده ی 
پشت پرده  )2010(، الیور توئیست )2005( و ماه تلخ  )1992(. او در سال 
به سوئیس  فعالیت هنری  برای دریافت جایزه ی دستاورد یک عمر   2010
که  تجاوزی  جریان  علت  به  آمریکا  قضایی  مقامات  درخواست  به  کرد.  سفر 
در سال 1977 مرتکب شده بود توسط پلیس سوئیس دستگیر و نه ماه در 
حبس خانگی قرار گرفت.فیلم بر اساس داستانی واقعی  )2017( او که یک 
از مسابقه  در بخش خارج  است  فرانسوی  روانشناسانه ی  و  دراماتیک  تریلر 
و همسر  گرین   اوا  آمد.  در  نمایش  به  فیلم کن  هفتادمین جشنواره ی  ی 
سومش امانوئل سینیه  در این فیلم  حضور داشتند. این فیلم بر مبنای رمان 
پرفروشی به همین نام نوشته ی دلفین دو ویگان  سا خته شده است. آخرین 
فیلم پوالنسکی که در جشنواره ی ونیز امسال نیز شرکت دارد یک افسر و 
یک جاسوس  نام دارد. این فیلم یک تریلر جاسوسی تاریخی بر پایه ی رمان 
فیلم  اسکار  برنده ی جایزه ی  بازیگر  رابرت هریس  است و ژان دوژردن   
آرتیست  و متیو آمالریک  از بازیگران فیلم در دروازه ی ابدیت  در آن نقش 

آفرینی می کنند.
 همه ی سینمادوستان را به دیدن فیلم های این نابغه ی سینمای جهان 

دعوت می کنم.

یادداشتی درباره دکتر فدائی و فصِل دوم فرهنگ در استان؛

استاندار کرمان و تالش برای ترمیم شکاف توزیِع فرهنگی

مروری بر زندگی و آثار »رومن پوالنسکی« به بهانه گذر از سالروز تولدش:

از گتوی نازی تا زندان چیتو

به قلم علی ضیاءالّدینی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان 

به قلم
 احسان بهادری فر
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گزارش سومین جلسه 
دادگاه پرونده جدید پتروشیمی

متهم پرونده پتروشیمی: 
مگر ما سرباز نظام نیستیم؟

 سومین جلسه رسیدگی به پرونده جدید پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه 
اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام گفت: در جلسه قبل  تعدادی 
از متهمان دفاعیات خود را  ارائه دادند و امروز ادامه دفاعیات متهمان دیگر است.

رییس دادگاه اتهامات حامد مقدم متهم ردیف هفتم پرونده  را مشارکت در اخالل عمده در 
نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۲ هزار و ۳۱۴ 
تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۲۰۸ میلیارد ریال عنوان کرد و خطاب به متهم گفت: آیا 

اتهامات انتسابی را قبول داری که متهم حامد مقدم پاسخ داد: خیر.
متهم حامد مقدم در ادامه گفت: خدا را شاکرم که دادگاهی پرونده را رسیدگی می کند که 
قضاتش معروف به علم و دانش هستند و صبر و حوصله کافی را دارند. من از روز اول با 
صداقت امدم و هر اتفاقی که افتاد را توضیح دادم. ما ۱۰۵۶ تن از مواد اولیه ای که برای 

شرکت ها خریده بودیم را در بازار آزاد بفروش رساندیم. 
وی درباره دالیل افزایش پت بطری گفت: اولین دلیل افزایش آن افزایش نرخ ارز بود که 

باعث افزایش قیمت در صنعت پالستیک شد. 
بر اساس این گزارش، حسینی نماینده دادستان تهران به اتهامات حامد مقدم متهم ردیف 
هفتم این پرونده اشاره کرد و گفت: متهم محصوالت پتروشیمی را از پتروشیمی شهید 
تندگویان دریافت می کرده است. متهم در جریان بازپرسی به فروش یک هزار و ۵۰۰ تن 
از محصوالت اولیه پتروشیمی و کسب دو و نیم  میلیارد تومان سود اقرار داشته است. 
همچنین متهم حامد مقدم مدیریت مالی و برخی امور چهار شرکت دارای سهمیه پت از 
بورس کاال را بر عهده داشته است. این متهم پس از دریافت سهمیه از بورس، آن را در 
بازار آزاد می فروخته است. اولین شرکت از ۴  شرکت ، شرکت کیمیا پلی استر قم بوده 
که در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ اقدام به خرید ۳ هزار و ۴۸۱ تن پت از بورس کاال کرده  
که از این مقدار ۳ هزار و ۳۷۲ تن بارگیری شده و ۳ هزار و ۱۷۶ تن طی ۱۵۷ ناوگان و 
اخذ بارنامه جاده ای بارگیری شده است. با توجه به محل استقرار کارخانه که در استان قم 
بوده است و حسب اطالعات به دست آمده ۵۳ فقره بارنامه به وزن یک هزار و ۵۲ تن از 
مسیر خود منحرف و به شهرهای دیگری مانند اصفهان و قزوین و ... منتقل شده است.

وی افزود: شرکت دیگر کارآ صنعت زبده قم بوده که  در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ میزان 
یک هزار و ۶۱۶ تن پت خریداری می کند و طی تحقیقات انجام شده یک هزار و ۶۵۵ 
تن طی ۱۰۷ فقره به میزان یک هزار و ۹۹۲ تن بارگیری شده است اما با توجه به محل 
استقرار کارخانه، ۵۰ فقره بارنامه به وزن ۹۴۱ تن از مسیر اصلی خود منحرف شده است. 
همچنین شرکت کسرا پالست پیشروی قم در ۶ ماهه نخست سال گذشته ۴۹۸ تن پت 
خریداری می کند اما در نهایت با توجه به محل استقرار کارخانه، ۱۵ فقره بارنامه به میزان 
۲۹۷ تن از مسیر اولیه خود منحرف و به شهرهای دیگری منتقل شده است. شرکت 
چهارم، شرکت کوشا رنگ دانه قم بوده که  در ۶ ماهه نخست سال گذشته ۹۶ تن پت 
از بورس کاال خریداری کرده اما در نهایت مقادیری از پت خریداری شده به شهرهای دیگر  

منتقل شده است.
سود ۲/۹ میلیارد تومانی یک متهم

نماینده دادستان  گفت: مجموع سود حاصل از فروش برای حامد مقدم ۲ میلیارد تا ۲/۹ 
میلیارد تومان طبق اعالم خود متهم برآورد شده است و همچنین متهم اصل فروش 
مواد اولیه پتروشیمی را اقرار کرده و به همین جهت درخواست اعمال تخفیف مجازات 

را داشته است.
متهم حامد مقدم در ادامه دفاعیاتش گفت:  به دلیل افزایش قیمت ارز، درخواست ها برای 
صادرات محصوالت پت زیاد شد که همین موضوع باعث شده واحدهای تولیدی که پیش 
از آن با نصف ظرفیت کار می کردند تولیدات خود را افزایش دهند و این دالیل باعث شد 

تقاضای پت در بازار ۲/۵ برابر شود.
متهم مقدم گفت: تمام محصوالت پت زیر ۵ هزار تومان در بازار فروخته شده است و اگر 
یک مورد باالی ۵ هزار تومان پیدا کردید من تمام اتهامات را قبول می کنم. در صورتی 
تومان محاسبه  باالی ۵ هزار  بر ۱۵ مورد قیمت محصوالت  بالغ  که در کیفرخواست 

شده است.
وی ادامه داد: در پرونده برای تمام متهمان ۱۹۰ میلیارد تومان متوسط سود محاسبه شده 
است که مطمئن هستم سود متهمان چندین میلیارد تومان کمتر است. در کیفرخواست 
متوسط سود  دریافت شده از فروش محصوالت در بازار آزاد برای ماه های خرداد تا شهریور 
محاسبه شده است و سود ماه های فرودین و اردیبهشت در نظر گرفته نشده است در 
صورتی که میزان بار این دوماه در کیفرخواست آمده است و اگر سود فروردین و اردیبهشت 
محاسبه می شد قطعا میانگین سود بسیار کمتر می شد و سود فروش یک کیلو پت در 

مرداد ماه بیشتر از ۵ برابر در فروردین ماه است.
مگر ما سرباز نظام نیستیم؟

وی گفت: رسیدگی پرونده در شان این دادگاه نیست زیرا عنوان اتهامی فروش محصوالت 
خارج از شبکه است و پرونده باید به سازمان تعزیرات ارسال می شد. نکته بعدی اینکه 
شرکت های ما حتی یک بطری هم تولید نمی کنند  که در این بازار اخالل ایجاد کند 
بلکه کارخانه تولید الیاف است و تا جایی که می دانم اخاللی در بازار الیاف ایجاد نشده 

است. من قصد مقابله با نظام را نداشتم و مگر ما سرباز نظام نیستیم. 
متهم مقدم گفت: اگر تخلفی صورت گرفته قصد و نیت و سوء استفاده ای در آن نبوده 
تلقی  جرم  می شد  انجام  قبل  سال های  در  کار  این  اگر  گفته  دادستان  نماینده  است. 
نمی شد. لطفا برای من بی سواد  توضیح دهند که  امسال چطور جرم اخالل در نظام 

اقتصادی شده است؟ 
در این هنگام حسینی نماینده دادستان گفت: یک عمل می تواند در مقطعی موثر نباشد 
ولی در یک مقطع موثر باشد مانند حال که کشور در حال جنگ است و اگر در زمانی که 

در تحریم هستیم خللی وارد کند جرم است. 
نماینده دادستان گفت: اینکه می گویید پرونده در شان دادگاه نیست قانون صالحیت 
ایجاد شود  تواند  ارزی می  پولی و  ایجاد کرده است . همچنین  اخالل در نظام  را  آن 
ولی مرتکب نفع شخصی نبرد. حتی ممکن است که از جیب خود هزینه کند تا خلل 

به کشور وارد کند. 
در ادامه وکیل مدافع حامد مقدم در دفاع از موکلش گفت: موکلم خوشنام و متعهد به نظام 
مقدس جمهوری اسالمی است و از کارافرینان است. دلیل افزایش پت منوط به افزایش ارز 

بوده که به تبع  باعث افزایش قیمت کاالهای صنعت پالستیک شده است. 
وکیل مدافع حامد مقدم ادامه داد: موکلم ۲۴۰ تن مواد خریداری کرده. چطور می تواند 
بوده است.  فاقد سوءنیت  استعالم دارم. موکلم  تقاضای  باشد.  را فروخته  ۹۴۰ تن مواد 
خانواده او و خودش نیز از سربازان نظام هستند. چطور در قانون آمده یک عمل در مقطع 
زمانی می تواند جرم نباشد ولی در یک سال میتواند جرم اخالل در نظام اقتصادی باشد. 
شرکت های موکلم در سال ۹۷ ، ۲۱ میلیون دالر محصوالت الیاف به ۲۰ کشور جهان 

صادر کرده اند و در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۸ افزایش تولید داشته است. 
وی افزود: مالک تعیین عمده بودن در پرونده چیست آن را به تعزیرات بدهید.

اکثر وکال  مقدم گفت:   متهم  مدافع  به وکیل  مقام خطاب  قاضی مسعودی  ادامه  در 
در اشتباه هستند بحث سونیت خاص صدر ماده ۲ در باب اعدام است که اگر سونیت 
خاصی باشد و به حد افساد فی االرض برسد مجازات اعدام دارد که اینجا بحث اخالل 
است. اینکه خیابان ها را ببندیم تا تسهیالت بانکی بدهند و مواد اولیه بگیریم و آن را 
انجام ندهیم چه می تواند باشد؟ این فساد است. من اگر می توانم استفاده کنم کار کنم 
و اگر نمی توانم نباید آن را چند برابر بفروشم. مشکالت تولید هست ولی بهتر است کار 
تولیدکنندگان دیگر هم ببینیم. این درست نیست که بگوییم برای اینکه نمی توانم حقوق 
کارمندان را بدهم سهمیه را به شرکت دیگر بدهم و بگویم که کاال را گران بفروشد. این 

قابل پذیرش نیست. 
در ادامه حسینی نماینده دادستان گفت: منظور ما از عرضه خارج از شبکه، فروش در بازار 
آزاد است. کاهش و افزایش قیمت مدنظر ما نیست. متهم مقدم می دانسته که سهمیه 
مواد اولیه را نباید در بازار آزاد بفروشد. او اقرار دارد که عملش خالف مقررات بوده است. 

در پایان جلسه امروز قاضی مسعودی مقام گفت: ما از سازمان بورس خواستیم که بیایند 
و ضابطین مدارک را ارایه بدهند و ذره ای اجحاف به کسی نمی شود.

طبق اعالم رییس دادگاه جلسه بعدی به ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه ۲ شهریورماه موکول شد.

قدردانی رییس  جمهوری و اعضای هیات دولت از تالش های مؤثر و تعیین کننده صنایع دفاعی

هزینه ثبت نام اربعین اعالم شد

در جلسه هیات دولت به ریاست حسن روحانی، وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در آستانه فرا رسیدن ۳۱ 
مرداد ماه، روز صنعت دفاعی، گزارشی را از پیشرفت های 
حاصله از ارتقای توان دفاعی کشور طی سال گذشته ارائه 

داد.
به گزارش ایسنا، این گزارش بیانگر افزایش دقت، قدرت 
دفاعی  صنایع  ساخت  موشک های  مانورپذیری  و  انفجار 
رزم  هوایی،  پدافند  حوزه های  در  حاصله  پیشرفت های  و 
دریایی، رزم هوایی، رزم زمینی و جنگ الکترونیک و توان 
رئیس جمهوری  جلسه  این  در  همچنین  است.  انتظامی 
تعیین کننده  و  مؤثر  تالش های  از  دولت  هیات  اعضای  و 

صنایع دفاعی تشکر و قدردانی کردند.
گزارش وزارت نیرو از اجرای موفق برنامه خاموشی 

صفر برای سال ۹۸
در ادامه جلسه، وزیر نیرو با اشاره به تبعات خاموشی های 
سال های  طی  آسمانی  نزوالت  کاهش  دلیل  به   ۹۷ سال 
نیروگاه های  تولید  کاهش ظرفیت  نتیجه  در  و  و ۹۷   ۹۶
آبی، از هماهنگی و جلب مشارکت دستگاه های اجرایی و 
به عنوان  برق«  برنامه های »مدیریت محلی مصرف  اعمال 

مهم ترین عامل گذر موفق از پیک سال ۹۷ نام برد.
وزارت نیرو تامین برق با خاموشی صفر برای سال ۹۸ را 

در دستور کار قرار داد.
به  منتج  مالی،  شدید  محدودیت های  رغم  به  برنامه  این 
و  نیروگاهی  جدید  ظرفیت  مگاوات   ۳۲۵۱ شدن  اضافه 
کاهش ۳۸۷۴ مگاواتی پیک بار و کاهش رشد اوج بار به 
آبی  نیروگاه های  تولید  افزایش  یک درصد شد و در کنار 
باعث گذر موفق از اوج بار سال ۹۸ بدون اعمال هرگونه 

خاموشی شد.
با وجود تحریم های  باعث شد که  اقدامات  این  مجموعه 
ظالمانه برای پازدهمین سال متوالی صنعت برق ایران با 

پایداری کامل، پیک بار کشور را تامین نماید. 

در ادامه این جلسه هیات دولت، اهم اقدامات و آثار »برنامه 
وزارت نیرو در تامین برق مطمئن و پایدار در اوج بار سال 

۹۸« مطرح شد.
تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاهی موجود، ایجاد ظرفیت 
جدید و افزایش توان عملی و رفع محدودیت های تولید، 
و  مصرف  مدیریت  آبی،  های  نیروگاه  تولید  توان  افزایش 
تقاضای برق، منطقه گرایی و صادرات برق، توسعه شبکه 
و فرکانس برق، از مهم ترین این موارد محسوب می شود.

هم چنین طی تابستان سال ۹۷ تا ۹۸ با وجود محدودیت 
های مالی و بین المللی با سرمایه گذاری ۱۶۴۵ میلیون 
یورو به میزان ۳۲۵۱ مگاوات نیروگاهی ایجاد شد که ثبت 
افزایش  این  می شود.  تلقی  یکساله  زمانی  بازه  در  رکورد 
ظرفیت در قالب ۱۵ واحد نیروگاهی جدید در ۱۲ استان و 
راه اندازی مجدد دو واحد نیروگاهی و افزایش توان عملی 
و رفع  به میزان ۳۱۸ مگاوات  نیروگاه  واحدهای گازی ۸ 
مگاوات   ۲۴۶ میزان  به  بخار  نیروگاه   ۴ تولید  محدودیت 
ایجاد شد.  همین طور در نیتجه اقدامات مدیریت مصرف، 
شاهد کاهش ۳۸۷۴ مگاوات در ساعات اوج مصرف بودیم. 
از  محورهایی  قالب  در  مدیریت مصرف  اقدامات  مجموعه 
قبیل اصالح تعرفه مشترکان پرمصرف، تغییر ساعات کار 
ادارات، جلب مشارکت و جا به جایی بار صنایع و پمپ های 
کشاورزی و ایستگاه های گاز، نصب کنتورهای هوشمند و 
ایجاد مراکز پایش و کنترل برخط بار و اطالع رسانی وسیع 

و مقایسه میزان مصرف استان ها با هم، صورت گرفت.
حدنگاری  جامع  قانون  اجرایی  آیین  نامه  تصویب 

)کاداستر( درخصوص مصادیق جنبه  های امنیتی
جامع  قانون  اجرایی  نامه  آیین   ادامه،  در  دولت  هیات 
حدنگاری )کاداستر( مربوط به مصادیق جنبه  های امنیتی 
را تصویب کرد.مطابق این قانون، تمامی دستگاه ها مکلفند 
تمام مستندات و اطالعات توصیفی امالک متعلق به خود 
یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام 

بهره  بردار و نقشه  های مختصات جغرافیایی امالک مذکور 
را با رعایت جنبه های امنیتی در اختیار سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور جهت تهیه نقشه  های کاداستر قرار دهند.

پروژه  اجرایی  هزینه های  تأمین  منظور  به  وزیران  هیات 
حدود  طول  به  مشهد   - بافق  راه آهن  به  بیرجند  اتصال 
حمل  زیربناهای  توسعه  و  ساخت  شرکت  کیلومتر،   ۲۷۱
انعقاد  برای  وزارت  این  نماینده  به عنوان  را  کشور  نقل   و 
)به  یونسی   - بیرجند  آهن  راه  احداث  شرکت  با  قرارداد 
سهامداری شرکت های تیراژ، آرادان، اس دی ام، توچال و 

توسار( تعیین کرد.
و  سالمت  اجباری  پایه  »بیمه  آیین نامه  تصویب 

ارزیابی وسع«
اجباری  پایه  »بیمه  اجرایی  آیین نامه  وزیران  هیات 

سالمت و ارزیابی وسع« را به تصویب رساند.
دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست های کلی 
سالمت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سالمت، 
مدیریت  و  سالمت  های  بیمه  کیفی  و  کمی  توسعه 
منابع سالمت از طریق نظام بیمه اقدامات الزم را به 

عمل آورد.
سالمت  بیمه  پوشش  برنامه،  قانون  مطابق  همچنین 
و  بوده  اجباری  کشور  جمعیت  آحاد  تمامی  برای 
از  بیمه  سرانه  دولت جهت حق  یارانه  از  برخورداری 
طریق ارزیابی وسع و سایر ضوابط، بر اساس آیین نامه 

ای است که به تصویب دولت می رسد.
افراد  کلیه  و  خانوار  سرپرست  شامل  بیمه  حق  این 

تحت تکفل آنان است.

را  اربعین  سفر  ثبت نام  هزینه  زیارت  و  حج  سازمان 
و  حوادث  بیمه  شامل  فقط  هزینه  این  کرد؛  اعالم 

خدمات درمانی به مبلغ ۲۵هزار تومان است.
وزارت  در  که  اربعین  مرکزی  ستاد  ایسنا،  گزارش  به 
اجازه  صدور  و  اربعین  سفر  است،  شده  تشکیل  کشور 

»سماح«  سامانه  در  ثبت نام  به  را  کشور  از  خروج 
کرده است. این سامانه زیر نظر سازمان حج و  مشروط 
کمیته ثبت نام اربعین را به عهده  که مسؤولیت  زیارت 

دارد، راه اندازی شده است.
ـ  رحمانی  صحبت اهلل  والمسلمین  حجت االسالم 

یادآور  ـ  زیارت  و  حج  سازمان  عالیات  عتبات  مدیرکل 
با  اربعین سال ۹۸  برای شرکت در مراسم  زائران  شد: 
عراق  و  ایران  اسالمی  جمهوری  بین  توافق  به  توجه 
تا  محرم الحرام(  )دهم  ماه  شهریور   ۱۹ از  می توانند 
هفتم آبان ) ۳۰ صفر ۱۴۴۱( بدون نیاز به دریافت ویزا 
گذرنامه  و به شرط ثبت نام در سامانه سماح همراه با 
سامانه  اتصال  به  توجه  با  شوند.  واردعراق  معتبر 
که در  سماح به سامانه نیروی انتظامی صرفا به زائرانی 
کشور  کرده باشند اجازه خروج از  این سامانه ثبت نام 

داده خواهد شد.
گفته او، سامانه سماح به نشانی https://samah.haj.ir/ از  به 
نام نویسی  و  باز خواهد شد  کاربران  به روی  روز اول شهریورماه 
خواهد  ادامه  اربعین  ایام  به  منتهی  روزهای  تا  سامانه  این  در 

داشت.
همچنین  زیارت  و  حج  سازمان  عتبات  مدیرکل 
»رایگان«  را  سماح  سامانه  در  نویسی  هزینه نام 
ثبت نام  زمان  در  باید  زائران  فقط  گفت:  و  کرد  اعالم 
که شامل حوادث و خدمات درمانی  هزینه های بیمه را 
همراه  به  هزینه ها  این  که  کنند  پرداخت  می شود، 
هزینه های پزشکی و بهداشتی مجموعا حدود ۲۵هزار 

تعیین شده است.

از  و  مرزها  کیلومتری   ۵۰ از  زائران  بیمه  او،  گفته  به 
زمان رفت تا برگشت معتبر است.

زمانی  بازه  برای  روادید صرفا  لغو  کرد:  کید  تا رحمانی 
این  از  ج  خار و  می شود  اجرا  حسینی  اربعین  ایام 
طریق  از  روادید  دریافت  به  زائران  زمانی،  محدوده 

دفاتر خدمات زیارتی موظف اند.
از  اربعین  در  عراق  به  زائران  سفر  این که  بیان  با  او 
است،    امکان پذیر  ریلی  و  هوایی  زمینی،  راه  سه 
سفر  برای  چذابه  و  شلمچه  مهران،  مرزهای  افزود: 
زمینی آماده شده است. مرز خسروی هم با زحمات 
کشور برای اربعین بازگشایی می شود  صورت گرفته دو 
و امیدواریم بعد از اربعین هم تردد زائران از این مسیر 

ادامه داشته باشد.
گفت:  اربعین  زمان  در  کاروانی  اعزام های  درباره  او 
اربعین  ایام  در  زیارت  و  حج  سازمان  کاروان های 

حسینی اعزام نخواهند شد.
کاروان در ماه محرم نیز توضیح  رحمانی درباره اعزام 
کاروان های دوره محرم تا حدود شش روز  داد: اعزام 
کاروان ها با ویزا  قبل از اربعین برقرار است. زائران این 
و امکاناتی متفاوت از اربعین به عتبات مقدس عراق 

اعزام می شوند.

آینده  در  می توان  که  دارند  باور  پژوهشگران 
برای  فیلتر  یک  عنوان  به  سیاه،  صدف های  از 

کرد. تصفیه آب استفاده 
»صدف  فیز،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
که  است  نرم تنان  از  گونه ای   ،)Mussel(»سیاه
شور  آب های  در  و  گرفته اند  جای  صدف  در 
در  بسیاری  افراد  می کنند.  زندگی  شیرین  یا 
را  سیاه  صدف  داخل  نرم تنان  جهان،  سراسر 
به عنوان یک غذای دریایی مصرف می کنند اما 
که صدف سیاه می تواند یک فیلتر  شاید ندانند 

آلودگی  با  و  باشد  آب  تصفیه  برای  قوی  مافوق 
کند. آب مبارزه 

صدف سیاه در دریا مانند جاروبرقی عمل می کند 
ریزپالستیک ها،  همراه  به  را  فیتوپالنکتون ها  و 
در  می برد؛  فرو  دیگر  آالینده های  و  سمی  مواد 
صدف  توانایی  این  از  بتوان  روزی  شاید  نتیجه 

کرد. کسازی آب استفاده  سیاه، برای پا
به  قوی  مافوق  فیلتر  یک  دریایی،  صدف 
روز  را در  لیتر آب  تا 25  شمار می رود و می تواند 
این موجود دریایی، یک نمونه  کند.  کسازی  پا

که  واقعی از زیست انباشتگی آالینده هایی است 
همیشه در مورد آنها صحبت می شود.

کمک  با  را  آب  سیاه،  صدف های  که  هنگامی 
می کنند،  تصفیه  و  پمپاژ  خود  آبشش های 
در  است،  آن  همراه  به  که  چیزی  هر  تقریبا 
برای  دلیل  همین  به  می شود؛  ذخیره  آنها 
غذا،  عنوان  به  سیاه  صدف های  مصرف 

دستورالعمل های دشواری وجود دارد.
عنوان  به  می توان  سیاه  صدف های  از 
دریاچه ها  دریاها،  سالمتی  زیست نشانگرهای 

موجودات  این  سکونت  محل  رودخانه های  و 
کرد. استفاده 

سراسر  در  سیاه  صدف های  از  استفاده  ایده 
در  میکروپالستیک ها،  جذب  برای  اقیانوس 
اما  می رسد  نظر  به  رویا  یک  مانند  حاضر  حال 
گروهی از  برای جذب آالینده های دیگر می توان 
را   )bivalves(»دوکفه ای ها« به  موسوم  نرم تنان 

کار برد. نیز به 
 Environmental« مجله  در  پژوهش،  این 

Pollution« به چاپ رسید.

شاید در آینده محقق شود
پاکسازی آب با کمک صدف های سیاه!

خبر
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کشف ۴۲ تن 

مواد مخدر در استان کرمان
مواد  انواع  تن   ۴۲ کشف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
کشفیات  گفت:  و  داد  خبر  تاکنون  امسال  ابتدای  از  مخدر 
مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد افزایش 

داشته است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
استان  انتظامی  فرمانده  ناظری،  عبدالرضا  سردار  کرمان،  از 
کرمان گفت: با تالش بی وقفه پلیس مبارزه با مواد مخدر و 
سایر رده های انتظامی سراسر استان از ابتدای امسال تاکنون 

بیش از ۴۲ تن انواع مواد مخدر کشف شده است.
از ۳ هزار نفر قاچاقچی خرد و  افزود: در این رابطه بیش  او 
کالن و افراد مرتبط با باند های توزیع مواد مخدر دستگیر و 

۸۸۹ خودرو و موتورسیکلت نیز توقیف شده است.
کرمان  استان  جغرافیایی  موقعیت  به  اشاره  با  ناظری  سردار 
هم  مناطق  با  کرمان  پهناور  استان  همجواری  کرد:  تصریح 
مرز با کشور های نیمه شرقی کشور یکی از عواملی است که 
بر بسیاری مسائل و جرائم خاص این حوزه اثر مستقیم دارد 
و در این رابطه همواره با برنامه ریزی و تدابیر خاصی اجرای 

ماموریت می کنیم.
او افزود: در همین رابطه تاکنون شهدای بسیاری نیز تقدیم 
نظم و امنیت استان و میهن عزیزمان شده اند که قطعا همه 
ما در مقابل خون آن عزیزان مسئول و مکلف به ایفای نقش 
در  جامعه  افراد  تک  تک  است  الزم  میان  این  در  و  هستیم 
جدیت  با  موادمخدر  توزیع  و  اعتیاد  شوم  پدیده  با  مواجهه 

بیشتری ایفای نقش کنند.
ایفای نقش می تواند در زمینه های  این  ناظری گفت:  سردار 
پیشگیری جدی از گرایش فرزندان به اعتیاد از سوی خانواده 
نوجوان،  و  جوان  قشر  فراغت  اوقات  به  بیشتر  توجه  ها، 
ساماندهی معتادین متجاهر، گزارش هرگونه توزیع موادمخدر 
و همکاری با پلیس در شناسائی و انهدام پاتوق های استعمال 
مواد در سطح محله های شهری و روستائی و مواردی از این 
دست باشد که قطعا یاریگر خادمان نظم و امنیت در عرصه 

مبارزه با پدیده شوم اعتیاد خواهد بود.
فرمانده انتظامی استان در پایان از عزم جدی همه رده های 
انتظامی در عرصه مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت: پلیس 
در راستای مطالبات به حق مردم به طور بی وقفه و شبانه 
انتظار  نیز  مردم  از  متقابال  و  ماموریت می کند  اجرای  روزی 
از خرید،  اعم  فعالیت  با جدیت هرگونه  و  داریم هوشمندانه 
فروش، حمل و نگهداری مواد مخدر را به پلیس گزارش دهند.

رهایی در پای چوبه دار 
با رضایت اولیای دم

اولیای دم با گذشت در پای چوبه دار جانی دوباره به زندانی 
محکوم به قصاص بخشیدند.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان روشان، 
و  پیگیری کمیته صلح وسازش  زندان مرکزی گفت:با  مدیر 
با  به قصاص  واحد مددکاری زندان مرکزی، مددجو محکوم 

گذشت شاکیان به زندگی دوباره بازگشت.
او ضمن تقدیر و تشکر از واحد صلح وسازش و مددکاری و با 
اشاره به اینکه مددکار در کاهش جمعیت کیفری نقش مهمی 
دارد افزود: مددکاری مبتنی بر دانش، اصول، مهارت، روش ها 
که هدف از آن کمک به افراد آسیب دیده است تا بتوانند با 
تکیه بر توانائی ها و امکانات موجود برای حل مشکل و رفع 
خاطر  رضایت  و  نسبی  استقالل  به  و  کنند  اقدام  آنان  نیاز 

فردی دست یابند.
مددجوی ۳۷ ساله به جرم قتل عمد از سال ۱۳۹۵ در زندان 
مرکزی کرمان به سر می برد و در آستانه اجرای حکم قصاص 
نجات  مرگ  از  مقتول  خانواده  رضایت  با  دار  چوبه  پای  در 

یافت.

کشف محموله ۲۰۱ کیلوگرمی 

مواد افیونی در رابر

کیلوگرمی   ۲۰۱ محموله  کشف  از  استان  انتظامی  فرمانده 
تریاک در عملیات پلیس شهرستان رابر خبر داد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان 
سردارعبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: 
کنترل  هنگام  رابر  شهرستان  باموادمخدر  مبارزه  ماموران 
خودرو های عبوری محور های مواصالتی این شهرستان به یک 
دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک شده و به آن دستور ایست 

دادند.
اوتصریح کرد: راننده این خودرو بدون توجه به ایست پلیس 
با افزودن بر سرعت خود اقدام به فرار کرد که با سرعت عمل 

ماموران پس از طی مسافتی متوقف شد.
این خودرو  از  بازرسی  ناظری اظهار کرد: ماموران در  سردار 
را  قاچاقچی  رابطه ۳  این  در  و  تریاک کشف  کیلوگرم   ۲۰۱

دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان گفت: در ادامه با هوشیاری ماموران 
این  اسکورت،  عنوان  به  که  نیز  پراید  خودرو  دستگاه  یک 

محموله را همراهی می کرد توقیف و راننده آن دستگیر شد.

مسابقات  در  کرمانی  نورد  سنگ  کرمی،  اعظم 
قهرمانی کشور که به میزبانی زنجان برگزار شد، بر 

سکوی نخست رقابت ها ایستاد.
و  کوهنوردی  هیات  رئیس  ایرانمنش،  فرزاد 
با  و گو  استان کرمان در گفت  صعودهای ورزشی 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  
نوردی  سنگ  مسابقات  دوره  نوزدهمین  گفت:   ،
با  سرعت  ی  ماده  در  بزرگساالن  کشوِر  قهرمانی 
از سراسر کشور به میزبانی  حضور سنگ نوردانی 

زنجان برگزار شد.
افزود: حدیث نظری و فاطمه جعفری به عنوان  او 

نمایندگان کرمان در این رقابت ها حضور یافتند.
مسابقات،  این  پایان  در  کرد:  تصریح  ایرانمنش 
عنوان  و  ایستاد  نخست  سکوی  بر  نظری  حدیث 

قهرمانی رقابت ها را از آن خود کرد.

تیم منتخب بسکتبال دختران ساسان کرمان در 
رده سنی نونهاالن برای شرکت در مسابقات المپیاد 

استعداد های برتر کشور عازم همدان می شود.
استان  بسکتبال  هیات  رئیس  نایب  نخعی،  مینا 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: مسابقات 
المپیاد استعداد های برتر کشور در رشته بسکتبال 

از ۲۹ مرداد جاری تا ۵ شهریور به میزبانی همدان 
برگزار می شود.

تیم  نفرات  انتخاب  منظور  به  اینکه  اعالم  با  او 
و   ۶ ها،  رقابت  این  در  برای حضور  کرمان  استان 
۷ تیر ماه در سالن شهید نصرالهی کرمان اردوی 
انتخابی برگزار کردیم، افزود: بدین منظور ۱۲ نفر از 
دختران استان کرمان انتخاب شدند که ۲ نفرشان 

سیرجانی، یک نفر رفسنجانی، ۲ نفر بمی و ۷ تا 
از شهر کرمان است.

استان  تیم  اساس،  این  بر  کرد:  تصریح  نخعی 
ورزشی  ـ  فرهنگی  باشگاه  اسپانسری  با  کرمان 
ساسان کرمان با ترکیب ام البنین گنج پور )بم(، 
اسفندیارپور  نازنین  )بم(،  برواتی  جعفری  فاطمه 
قاسمی  هلیا  )سیرجان(،  بارانی  بیتا  )سیرجان(، 

)رفسنجان(، مهر آسا گوهری )کرمان(، غزل زمانی 
)کرمان(،  خنجری  نگین  )کرمان(،  یعقوبی  ده 
)کرمان(،  سیوندی  صبا  )کرمان(،  خاندان  هاله 
آیناز خیری مقدم )کرمان( و یاسمن زهرا فیروزی 
)کرمان( به سرپرستی ساناز نمازی و مربیگری خانم 
فروه خالقی و کمک مربی اعظم خیرمند به این 

مسابقات اعزام می شود.

فتای  پلیس  به  مراجعه  با  جوانی  پسر  قبل  چندی   
در  خانواده اش  و  تصاویر شخصی خود  انتشار  از  اردبیل 

صفحه ای جعلی در فضای مجازی شکایت کرد.
 دختر جوان وقتی فهمید پسر مورد عالقه اش حاضر به 
ازدواج با او نیست، با ساخت صفحه ای جعلی، آبروی او را 

برد.  به گزارش ایران، سرهنگ علی قهرمان طالع، رئیس 
پلیس فتای استان اردبیل گفت: چندی قبل پسر جوانی 
با مراجعه به پلیس فتای اردبیل از انتشار تصاویر شخصی 
خود و خانواده اش در صفحه ای جعلی در فضای مجازی 
پلیس  کارآگاهان  پرونده،  این  تشکیل  با  کرد.   شکایت 

بررسی های  انجام  از  وارد عمل شده و پس  فتا بالفاصله 
دختر  توسط  اینستاگرام  صفحه  این  دریافتند  تخصصی 
جوانی ساخته شده و به روز می شود. به این ترتیب دختر 
جوان دستگیر شد و در مواجهه با شاکی لب به اعتراف 
قبل  سال ها  پسر  این  گفت:  کارآگاهان  به  متهم  گشود. 

خواستگارم بود، اما بعد از مدتی بالتکلیفی و اختالفات 
خانوادگی اعالم کرد دیگر تمایلی به این ازدواج ندارد. او 
آبروی مرا برده بود و به همین دلیل تصمیم گرفتم با این 
روش از او انتقام بگیرم. متهم پس از تکمیل تحقیقات، 

تحویل مراجع قضایی شد.

در هفته نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور، 
و  تهران  پیکان  تیم  دو  دیدار  کرمانی  داوران  کوبل 

شهر خودرو مشهد را قضاوت می کنند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، بنا بر اعالم فدراسیون فوتبال، کوبل 
داوران کرمانی در هفته نخست مسابقات لیگ برتر 
فوتبال کشور، جمعه اول شهریور ماه، دیدار دو تیم 
پیکان تهران و شهر خودرو مشهد را قضاوت می کنند.

و  داور  عنوان  به  مهدوی  رضا  سید  اساس  این  بر 
امیررضا آشورماهانی و احد سلطانی به عنوان کمک 
داور مسئولیت قضاوت این دیدار را بر عهده خواهند 

داشت.
علی اصغر مومنی و حسین زمانی نیز کمک داوران 

اضافی این دیدار هستند.
محمد عطایی به عنوان داور چهارم و یداهلل جهانبازی 

ناظر داوری این مسابقه خواهد بود.

سنگ نورد کرمانی بر سکوی نخست رقابت های کشوری ایستاد

اعزام بسکتبالیست های نونهال کرمانی به مسابقات استعداد های برتر کشور

انتقام عجیب دختر جوان از خواستگار قدیمی

قضاوت کوبل داوری کرمانی ها در هفته اول لیگ برتر فوتبال کشور

شهدای  یادواره  کرمان،  استان  فوتبال  برتر  لیگ  قرعه کشی  آیین 
عرصه نظم و امنیت برگزار و از لوگو و نماد این مسابقات رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، آیین 
قرعه کشی رقابت های لیگ برتر فوتبال استان کرمان، یادواره شهدای 
جواد  رئیس،  نایب  محسن سالجقه  با حضور  امنیت  و  نظم  عرصه 

یزدپور دبیر، علیرضا دادگر رئیس کمیته های مالی و آموزش، محمد 
امیرخسروی  عرفان  مسابقات،  کمیته  از  ارچنگی  مهدی  و  صنعتی 
استان  فوتبال  هیئت  روابط عمومی  و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس 

کرمان و سرپرستان تیم های حاضر در این رقابت ها برگزار شد.
در حاشیه این مراسم از لوگو و آرم رقابت های این لیگ نیز رونمایی 

شد.
لیگ برتر فوتبال استان کرمان، یادواره شهدای عرصه نظم و امنیت 

امسال در یک گروه با شرکت ۱۲ تیم برگزار خواهد شد.
برگزار  برگشت  و  رفت  به صورت  مهرماه  از  ها  رقابت  این  است  قرار 

شوند.

با  موادمخدر  باند حمل  انهدام  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
کشف بیش از نیم تن تریاک در عملیات پلیس شهرستان جیرفت 

خبر داد.
سردار  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
ماموران  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  ناظری،  عبدالرضا 
اقدامات  سری  یک  انجام  با  جیرفت  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس 

اطالعاتی دریافتند قاچاقچیان قصد دارند یک محموله موادمخدر 
را در یک نقطه شهرستان جیرفت دپو و سپس در چند مرحله به 

استان فارس و دیگر نقاط منتقل کنند.
با تالش شبانه روزی محل دپوی  این رابطه ماموران  افزود: در  او 
مواد را شناسائی و ضمن هماهنگی قضائی در بازرسی از آن ۵۰۸ 
قاچاقچی   ۳ عملیات  این  در  که  کردند  کشف  تریاک  کیلوگرم 

دستگیر و ۳ دستگاه خودرو نیز توقیف شد.
توزیع  و  نگهداری  حمل،  هرگونه  شک  بدون  کرد:  تصریح  او 
موادافیونی آسیب های بی شماری را برای همه اقشار اجتماعی در 
پی خواهد داشت از این رو پلیس با جدیت با این پدیده شوم به 
عنوان بالی خانمان سوز جامعه مبارزه خواهد کرد و قطعا مردم نیز 

در این زمینه صاحب نقش هستند

سوت قطار لیگ برتر فوتبال در کرمان به صدا در آمد

کشف ۵۰۸ کیلوگرم تریاک از سوداگران مرگ در جیرفت

آگهی مزایده عمومی 
معاونت فرهنگی و اجتماعی  شهرداری کرمان در نظر دارد نسبت به واگذاری مکانهای مندرج در جدول ذیل و به شرح ذکر شده در اسناد مزایده به مدت یک سال  از 
طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه متقاضیان دارای مجوز الزم  دعوت بعمل  مي آید جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ ۹۸/۵/۲۲ لغایت ۹۸/۶/۵ و جهت 
تسلیم پیشنهادات تا تاریخ ۹۸/۶/۱۰ مدیریت امور قراردادهای شهرداری واقع در کرمان، خیابان سپه مراجعه نمایند در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار 
است و شرکت کنندگان باید مبالغ مشخص شده در جدول ذیل را جهت هر کدام از مواردجداگانه به عنوان تضمین شرکت در مزایده به یکی از دو صورت وجه نقد واریزی 
و یا به صورت ضمانت نامه بانکی به همراه سایر اسناد تحویل نمایند. بازگشایي پاکات در تاریخ  ۹۸/۶/۱۱ انجام خواهد شد و در صورتیکه برندگان مزایده در موعد مقرر 
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین شرکت در مزایده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید . بدیهي است که هزینه چاپ آگهي در روزنامه ها بر عهده 

برندگان مزایده  میباشد و سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است . ۵۶۸۵۵۲
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 آگُی مسايدٌ عمًمی 

هٌذسج دس جذٍل ریل ٍ بِ ششح رکش شذُ دس اسٌاد هکاًْای شْشداسی کشهاى دس ًظش داسد ًسبت بِ ٍاگزاسی   هعاًٍت فشٌّگی ٍ اجتواعی
داسای هجَص الصم  دعَت بعول  هی آیذ جْت  هتقاضياىاص طشیق بشگضاسی هضایذُ عوَهی اقذام ًوایذ .لزا اص کليِ  یک سال هضایذُ بِ هذت 

هذیشیت اهَس قشاسدادّای شْشداسی ٍاقع دس  10/6/89ٍ جْت تسلين پيشٌْادات تا تاسیخ  5/6/89لغایت  22/5/89خشیذ اسٌاد هضایذُ اص تاسیخ 
ایٌذ دس ضوي شْشداسی دس سد یا قبَل پيشٌْادات هختاس است ٍ ششکت کٌٌذگاى بایذ هبالغ هشخص شذُ دس کشهاى، خياباى سپِ هشاجعِ ًو

جذاگاًِ بِ عٌَاى تضويي ششکت دس هضایذُ بِ یکی اص دٍ صَست ٍجِ ًقذ ٍاسیضی ٍ یا بِ صَست ضواًت هَاسدجذٍل ریل سا جْت ّش کذام اص 
ٍ دس صَستيکِ بشًذگاى هضایذُ دس هَعذ اًجام خَاّذ شذ  11/6/89ذ. باصگشایی پاکات دس تاسیخبِ ّوشاُ سایش اسٌاد تحَیل ًوایًٌاهِ باًکی 

هقشس حاضش بِ اًعقاد قشاسداد ًشًَذ تضويي ششکت دس هضایذُ آًْا بِ تشتيب بِ ًفع شْشداسی ضبط خَاّذ گشدیذ . بذیْی است کِ ّضیٌِ چاپ 

 .  هيباشذ ٍ سایش اطالعات ٍ جضئيات دس اسٌاد هضایذُ هٌذسج است اهِ ّا بش عْذُ بشًذگاى هضایذُ آگْی دس سٍصً
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مبلغ پايٍ اجارٌ ماَیاوٍ  مکان مًرد مسايدٌ رديف
 ()ريال

مبلغ ضماوت  شرکت 
 مسايدٌ)ريال(در 

 ساله يرزشی 1
 (ٍاقع دس بلَاس شْيذ صذٍقی جٌب ایستگاُ آتشٌشاًی)

000/000/55 000/000/35 
 

 يرزشی شُرداریزمیه تىیس از مجمًعٍ  2
 (16گش کَچِ یک )یا خياباى شْذای خاًَک کَچِ سٍاقع دس خياباى کا)

000/000/25 000/000/15 

آگهی ابالغ اجراییه کالسه 9800790
ملی  شماره  میرزایی  کامبیز  آقای  به  وسیله  بدین 
2992606294 بدهکار پرونده کالسه 9800790 که برابر 
گزارش مامور ابالغ شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند رهنی 
42224  مورخ 1391/12/17 بین شما و بانک تجارت مبلغ 602.248.061 
بستانکار درخواست  پرداخت وجه  اثر عدم  بر  باشید که  می  بدهکار  ریال 
صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق 
مفاد   اجرائی  نامه  آئین  ماده 18/19  لذا طبق  باشد  اجراء مطرح می  این  در 
اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
منتشر می گردد ظرف  نوبت در روزنامه  اجرائیه محسوب است فقط یک 
صورت  این  غیر  در  و  اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت  روز  ده  مدت 
بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. 761 م/الف
رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
علیرضا محمدی کیا 

قلیان؛ 
نقطه شروع 

اعتیاد!



چهارشنبه 30 مردادماه 19/1398 ذی الحجه 1440/ 21 آگوست 2019/سال بیست و چهارم شماره 3052 خبری. تحلیلی با زمینه فرهنگی. اجتماعی. ورزشی
 موسس و ناظر کیفی : یحیی فتح نجات      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد فتح نجات        مدیر داخلی: عفت حمیدی          سرپرست خبرنگاران: هما حجازی

سردبیر: مهدیه السادات میرمهدی حسینی       دبیر سرویس ورزشی: امید سالجقه         صفحه آرا: نرگس بامری                مدیر سازمان آگهی ها: محبوبه امامی صدر
نشانی: كرمان ـ میدان امام حسین )ع( ـ ابتدای بلوار باستانی پاریزی ـ بعد از اداره زمین شناسی جنوب خاوری ـ نرسیده به تاالر مهر

www. KERMANEMROOZ .com نشانی سایت رسمی كرمان امروز:
KM3127795@ yahoo.com نشانی ایمیل كرمان امروز:

زار
اف

رم 
نــ

ود 
انل

د
ما:

شــ
اه 

مر
 ه

فن
تل

روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

نمایش "این حیوان شگفت انگیز" به نویسندگی 
گابریل آروت و کارگردانی مشترک صدرالدین زاهد 
و امیرحسین طاهری که نتیجه برگزاری یک کارگاه 
آموزشی دوماهه توسط گروه نیما در سیرجان بوده 
است از 22 تا 25 مردادماه هر روز در دوسانس در 
مکان پالتو همایون کرمان برگزار شد. نمایشی که 
های  داستان  از  تعدادی  اساس  بر  آن  نمایشنامه 
تمامی  در  و  است  شده  نوشته  چخوف  مشهور 
سانس های اجرا شده شاهد استقبال بسیار گسترده 

مخاطبان از آن بودیم. 
جلسه نقد

پنجشنبه  تئاتر که  این  بررسی  و  نقد  در جلسه 
با حضور کارگردان ها و جلیل  شب 24 مردادماه 
امیری، بابک دقیقی و مازیار رشید صالحی برگزار 
شد جلیل امیری در مورد تئاتر مذکورگفت: کاری 
و  اپیزودیک محسوب می شود  دیدید کمدی  که 
موضوع اصلی آن پرداختن به انسانیت است. اجرایی 
که نتیجه کار کارگاهی بوده است و در آن می بینیم 
که بازیگران به درکی از ریتم بازی و پیوستگی در 
بازی رسیده اند. اثری که از نظر طراحی و کارگردانی 
کاری کالسیک و بدون اشتباه است و زمینه های 
اجرا همچون جنس بازی ها و طراحی صحنه همگی 
به خوبی مدیریت شده اند. جلیل امیری ادامه داد: 
من به این تیم بازیگری به عنوان یک تیم حرفه ای 
نگاه نمی کنم بلکه این تیم یک تیم آماتوری بود که 
به خوبی مدیریت شده بود و نسبت به اجراهایی که 
قبال از این بازیگران دیدم بازی آن ها یک پله باالتر 
بود. با این حال احساس می کردم هنوز کم تمرینی 
بین بازی ها وجود دارد اما هارمونی بازی ها، انرژی و 
هوشیاری صحنه ای بعضی بازیگرها و از همه مهم تر 
پیوستگی بازی به خوبی اعمال شده بود. پیوستگی 
بازی که بنده کمتر در تئاترهای کرمان مشاهده می 

کنم.  
امیری در پایان به نمایشنامه این اثر انتقاد کرد و 
گفت: در این اثر متن کمترین امتیاز را می گیرد چرا 
که انسجام دراماتیک بین اپیزودهای این تئاتر برقرار 
نشده است و این بخش ها به دلیل روایت صرف فاقد 

عناصر دراماتیک هستند. 
بابک دقیقی نیز در سخنان خود اینگونه گفت که 
این اثر خیلی زود به مرحله اجرا رسیده است. در 
مورد نمایشنامه نیز نتوانستم حدس بزنم که مساله 

اصلی نمایشنامه دقیقا چیست؟ 
نمایشنامه  این  گفت:  نیز  صالحی  رشید  مازیار 
کالژی است از چند قصه که چرایی چیدمان این 
در  اثر  با  ما  ارتباط  در  و  است  نامشخص  قصه ها 
نمی آید. اجرا اما در طراحی و میزانسن کامال اصولی 
پیش می رود اما چند مساله وجود دارد و آن این 
است که، این نمونه اجراها به شدت وابسته و پیوسته 
به بازی  است که از این نظر، در موافقت با حرف آقای 
امیری، جنس بازی ها و شیوه ای که بازیگران دارند 

نقش را ارائه می دهند کامال درست است، اما اتفاقی 
که می افتد و باعث می شود مقداری به اجرا لطمه 
بزند، عدم یکدستی کیفیت بازی ها است که البته 
اصال در این اجرا آزاردهنده نیست چون به سطح 
بازیگران آگاهم، اما این مسأله کاستی باعث می شود 

ریتم اجرا دچار نقص شود.
اجرایی آموزشی

منتقدان  نظر  شنیدن  از  پس  زاهد  صدرالدین 
اینگونه سخنان خود را آغاز کرد که: فراموش نکنیم 
کارگاه  یک  هدفش  است  افتاده  اتفاق  که  آنچه 
آموزشی بوده است. کارگاه نمایشی که پس از 30 
سال بازگشت بنده به ایران و مشاهده یک بلبشو در 
تئاتر ایران بوده است. کار نمایش احتیاج به یک گروه 
و هماهنگی گروهی دارد، نیاز به آموزشی اساسی 
تا بازیگران درک کنند که ما یک فرد نیستیم  و 
گروهیم. و گروه شرایطی دارد که شرایط کاری اش 
برای تئاتر ایجاد موقعیتی است که این موقعیت اجازه 
دهد کالم تئاتری که یک کالم دراماتیک وابسته به 
بتوانند یک معنای  تا  بگذارد  را کنار  ادبیات است 
واحد را تولید کنند. اینکه چگونه یک گروه می تواند 
شکل بگیرد و پیشرفت کند از اصلی ترین اهداف 

بنده برای این کارگاه بوده است.
 استاد زاهد گفت: مساله دوم این بود که ما یک 
متن دراماتیک داشتیم که به هیچ وجه نمی شود به 
اینگونه متون و نمایشنامه ها تئاتر گفت. استفاده از 
سنت های نمایشی ایرانی و حتی موسیقی ایرانی 
برای اجرای این متون از دیگر اهداف کلی بنده هم 
در این اثر و هم در سایر تئاترهایی است که بنده 

کارگردانی کرده ام.
نهادینه سازی آموزش

نیز  اثر  این  کارگردان  دیگر  طاهری  امیرحسین 
گفت: هدف ما تولید بود. ما در سیرجان در گروه 
نیما 10 سال است که کار آموزشی انجام می دهیم 
و در این ده سال بارها کارگاه های نمایشی را داشته 
همه  آن  که  دیدیدم  سال  ده  این  از  بعد  اما  ایم. 
کارگاه ضربتی و کوتاه مدت در عمل هیچ نتیجه 
این کارگاه میان  از همین رو  نداشته است.  را  ای 
مدت برگزار شد تا فرصتی فراهم شود برای آموزشی 
برای هنرجویان  ها  آموزش  که  تا  بلند تر  مدتی  با 
نهادینه تر شود. اجرای این تئاتر در کرمان نیز در 
راستای همین آموزش ها بود و اینکه چیزهایی که 

بچه ها یاد گرفته اند دروجوشان نهادینه شود. 
طاهری با تاکید ادامه داد: تئاتر  یک ویترین نیست 
بلکه یک سبک زندگی است. کسی که نمایشنامه 
خواهد  می  اگر  است  تئاتر  بازیگر  یا  است  نویس 
به جایی برسد باید کامال خودش را وقف این کار 
کند. اتفاقی که دوست داشتم در این کارگاه بیفتد 
و خوشبختانه محقق هم شد، شکوفا شدن وجدان و 

شرفی بود که باید در اهل تئاتر اتفاق بیفتد.  
هم اندیشی

از دیگر جلسات برگزار شده با حضور صدرالدین 
زاهد در کرمان جلسه ای بود که به همت سکینه 
عرب نژاد و با هدف استفاده از تجربیات استاد زاهد 
روز جمعه 25 مردادماه در مکان کافه رستوران فواد 
در شهر کرمان برگزار شد. جلسه ای که قریب به 30 
نفر از تئاتری های کرمان نیز در آن حضور داشتند 
تا به گونه ای پیرامون موانع تولید تئاتر در کرمان و 

راهکارهای آن بحث کنند. 
از  ای  تاریخچه  ابتدا  جلسه  این  در  زاهد  استاد 
چگونگی شکل گیری کارگاه نمایش که دهه چهل 
در تهران تشکیل شده است را توضیح داد. کارگاهی 
که شماری از مشهورترین چهره های تئاتری کشور 
سوسن  پورحسینی،  پرویز  زاهد،  استاد  همچون 
اند. زاهد در این  ... در آن رشد داشته  تسلیمی و 
جلسه گفت: تئاتر دیالوگ است و دیالوگ نیز نتیجه 
دموکراسی است. این در حالی است که متاسفانه ما 
در جامعه عادت به شنیدن نظرات دیگران  نداریم. 
تمامی سنت نمایشی ما بر اساس گفته ها و هنر 
یک نفر شکل گرفته است. حتی در خانواده های 
سنتی ما نیز فقط پدر خانواده حق حرف زدن داشته 
است و هنوز هم دارد. با این فرهنگ جامعه ما هیچ 
گونه نیازی به تئاتر احساس نمی کند و اصلی ترین 
دلیلی هم که کارگاه نمایش تعطیل شد این بود که 
این کارگاه پشتوانه مردمی نداشت و از دل جامعه ما 

بیرون نیامده بود. در دهه چهل به دلیل تاثیرگذاری 
بعضی افراد روشنفکر در سیاست و تاسیس چندین 
مرکز فرهنگی مهم اتفاقات بسیار بزرگی در زمینه 

نمایش، سینما، تئاتر، موسیقی و دیگر هنرها شکل 
پشتوانه  هیچ  هنری  رخدادهای  این  ولی  گرفت. 
ای نزد عموم مردم جامعه نداشت. از همین رو با 
قاطعیت می گویم که ما باید به هر شیوه ای که 
نسخه خاصی  ببریم.  جامعه  به دل  را  هنر  هست 
نمی توانم تجویز کنم ولی قطعا می توانم بگویم که 
اگر این اتفاق نیفتد ما نیز نابود می شویم. پیشنهاد 
مهم دیگر زاهد تکیه هنرمندان بر فرهنگ کشور در 

اجراهای هنری بود. 
دولت و تئاتر

استاد زاهد یکی از دالیل موفقیت کارگاه نمایش 
را حقوق ثابتی دانست که هرچند با مبلغ اندک به 
هنرمندان آن کارگاه می داده اند. موضوعی که به 
گفته زاهد باعث شده بود که هنرمندان آن کارگاه 
دغدغه معاش نداشته باشند و با فراغت بیشتر به کار 
هنری خود بپردازند. در این جلسه نیز عموم تئاتری 
های کرمان این دغدغه را داشتند که مجبورند برای 
گذراندن امور زندگی خود حتما شغل دیگری نیز 
داشته باشند و با توجه به این شرایط انجام کارهنری 
باید باشد بسیار دشوار است.  بر اساس نظمی که 
برای  واقعا  بنده  این زمینه گفت که:  نیز در  زاهد 
این شرایط نسخه به خصوصی ندارم. وی از گفته 
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی که در اختتامیه 
تئاتر فجر از خصوصی بودن کامل تئاتر گفته بود به 
شدت انتقاد کرد و گفت: بنده در روزنامه شرق نیز در 
همان زمان گفتم که این گفته بسیار احمقانه است. 
چرا که دولت به هیچ وجه نباید خودش را به بهانه 
تئاتر خصوصی برای ندادن بودجه کنار بکشد. در 
کشور فرانسه که بنده سال ها در آنجا فعالیت داشتم 
به تمامی کمپانی های هنری و حتی افراد مشهور 

هنری کمک می شود. 
دغدغه کرمانی ها

سکینه عرب نژاد در این جلسه تئاتر فست بودی 
و صرفا تجاری که عموم گروه های تئاتری به آن 
مخرب  بسیار  کشور  تئاتر  برای  را  اند  آورده  روی 

این  جلسه  این  در  نیز  رضوانی  احسان  دانست. 
موضوع را مطرح کرد که رضا درویشی در کرمان 
در زمینه جذب تماشاگر بسیار درخشان عمل کرده 

است و ما نباید با این خیال که روشنفکر هستیم 
تجربیات  از  باید  بلکه  کنیم.  نفی  را  درویشی  کار 
ایشان استفاده کنیم. جلیل امیری در پاسخ داشتن 
گروه ثابت و ساختن چهره های جدید توسط رضا 
درویشی را ستود و گفت: یکی از آفت های تئاتر 
کرمان نبودن کار گروهی و گروه های ثابت است. 
عالوه بر این ما هیچ گاه به این فکر نکرده ایم که 
می توانیم تماشاگران تئاترهای درویشی را به دیگر 
سالن ها نیز بکشانیم. به عنوان مثال هیچ یک از ما به 
تماشاگران آن تئاترها یک بروشور نداده ایم  که قطعا 
اگر از رضا بخواهیم این کار را برای ما انجام می دهد. 
ابراهیم عرب نژاد نیز حرف نزدن تئاترهای کرمان و 
عدم حمایت از یکدیگر حتی در خود گروه ها را از 
بزرگترین آسیب های تئاتر کرمان دانست و گفت: 
وقتی ما با یکدیگر حتی حرف نمی زنیم بدیهی است 

که به وضعیت فعلی می رسیم. 
امیرحسین طاهری نیز نبود یک صنف یا انجمنی 
که همه آن را قبول داشته باشند و باعث وحدت 
بین تئاترها باشد را یکی از آسیب های بزرگ تئاتر 
کرمان و کشور دانست و گفت: اگر یک اتفاق برای 
یک پزشک در کشور رخ دهد صنف باعث می شود 

که تمام پزشکان از آن فرد حمایت کنند و این در 
حالی است که متاسفانه ما تئاتری ها اگر اتفاقی برای 
فردی دیگر رخ دهد خوشحال می شویم و حتی 
سعی می کنیم که بیشتر او را زمین بزنیم. طاهری 
در پاسخ به کرمان امروز در همین زمینه گفت: خانه 
تئاتر در کشور ادعای حمایت از تئاتری ها را دارد 
ولی در واقعیت هیچ حمایتی نیست. قطعا عدم وجود 
یک چاره اساسی توسط صنفی قدرتمند که نداریم 

ضربه های بسیار بزرگی را برای ما داشته است. 
شب کارگاه نمایش

از دیگر جلسات برگزار شده در کرمان با حضور 

به  نمایش  کارگاه  شب  برگزاری  زاهد  صدرالدین 
همت کتاب فروشی اردیبهشت بود که عصر شنبه 
هفته جاری 26 مرداد ماه برگزار شد. استاد زاهد 
در این جلسه نیز تاریخچه ای از نحوه شکل گیری 
دیگری که  و سخنان  نمایش  مطرح کرد  کارگاه 
بخش عمده ای از آن ها در جلسات قبلی نیز مطرح 
شده بود. زاهد در این جلسه از انگیزه های بازگشت 
خود پس از سال ها به کشور را اینگونه مطرح کرد 
که: » اوال ایران وطن بنده است و قطعا در تمام آن 
سال ها یکی از آرزوهای همیشگی بنده بازگشت 
به کشور بود. بعد از بازگشت نیز همه به من می 
گفتند که در این وضعیت از تو چه کاری برای تئاتر 
این کشور ساخته است که در پاسخ گفته ام و می 
تئاتر  برای  خاصی  کار  نیست  قرار  بنده  که  گویم 
کشور انجام دهم، آمده ام با همین کارهای آموزشی 
و کارگاه هایی که دارم جلوی خانه خودم را جارو 
کنم. هر یک از ما هنرمندان کشور اگر فقط جلوی 
خانه خودمان را و فقط در همین حد انجام دهیم 
قطعا پس از مدتی کل شهر و کشور دگرگون خواهد 

شد. «

گزارش »کرمان امروز« از برگزاری چندین جلسه تئاتر، نقد نمایش »این حیوان شگفت انگیز« و حضور صدرالدین زاهد در کرمان:

آمده ام جلوی خانه خودم را جارو کنم
گزارش و عکس:

 سعید احمدی

در مبحث نوشتاری و نویسندگی شخص نویسنده صرف نظر از رویه و سبک 
روایت  به  و  خود  روی  پیش  داستان  پروراندن  در  سعی  خود،  نوشتاری  خاص 
ساده تر شاخ و برگ دادن به متن در قالب گفتمان بازیگران داستان و یا پررنگ 
البته در  و  انگیز  قابل قبول و هیجان  اثری  تا  دارد  را  ساختن حواشی و وقایع 
سیاق ادبی به جامعه تحویل دهد و خواننده را مجذوب نوشته ی خود بگرداند 
و اما این قالب و فاکتور در مبحث تاریخ جایگاهی ندارد مگر آنکه نویسنده ای 
را خلق کند که آن  یا رمانی  افتاده داستان و  اتفاق  براساس واقعه ی  بخواهد 
بحث جداگانه ای دارد و به هر حال بایستی از چهارچوب حادثه ی تاریخی اتفاق 

افتاده خارج نشود.
در مبحث تاریخ، تاریخ را نمی نویسند بلکه آن را می نگارند دقیقا هر آنچه که 
اتفاق افتاده نه کم و نه زیاد و نه توضیحی بر آن، بنابراین در حقیقت تاریخ، تاریخ 
نویس جایگاهی ندارد که بخواهد شرح واقعه ای تاریخی را با داستان نویسی و 
یا قصه پردازی به عنوان سند تاریخی به خورد جماعت بدهد. سرآمد مورخین 
)تاریخ نویسان( هرودوت دروغ پرداز یونانی است که آثار به جا مانده از او سندیت 

آنچنانی برای کشف وقایع را ندارد.
چندان  و  نداشته  خود  تاریخ  از  درک صحیحی  که  ای  جامعه  برای  تابوسازی 
ندارد در رد  را  تاریخی  پنهان یک جریان  به زوایای  زحمت پی گیری و ورود 
یا قبول فرد و یا افرادی مورد نظر دست به تاریخ نویسی می زنند و صد البته 
فراموشی حافظه ی تاریخی آن جماعت را هم بایستی مزید بر علت دانست و 
چنانچه آحاد آن جامعه به داستان شنیدن و یا قصه گویی تمایل داشته باشد کار 

تاریخ نویسان ساده تر و سهل تر خواهد بود. از سویی دیگر عقده های سرکوفت 
شده مردمانی استبداد زده و دوستدار قهرمانان هر چند خیالی و یا در دنیای واقعی 
عادی و با رویه ای مانند مردمانی دیگر پذیرش تابو و قدر و قیمت تابوساز را 

دو چندان می کند.
چرچیل نمونه ی کامل وطن پرستی است )البته نه برای ما ایرانیان( مردی که 
در اوج جنگ جهانی دوم قحطی ها وعواقب آن و بمباران های شدید لندن به 
رغم مخالفت حتی دربار پادشاهی و عده ای از نمایندگان بزدل و ترسوی پارلمان 
تصمیم به مقاومت گرفت و با دور اندیشی و آینده نگری و مراجعه مستقیم به 
نظرات مردم )حتی در اتوبوس ها و ترامواهای شهری( دایره ی محدوده مقاومت 
را از لندن و پاریس اشغال شده به قلب اروپا و کشورهای متفرقه آسیا برد و با 
تنها نگذاشت  نه  کمک نظامی و تسلیحاتی دولت های متفق خصوصا آمریکا 
آفتاب از مستعمرهای بریتانیا غروب نکند که حتی در پایان جنگ سهم بیشتری 

را هم برای ملتش به ارمغان آورد.
در نظر بگیریم اوضاع اجتماعی و سیاسی سالهای پر از تنش 30 و 31 و 32 را 
ملتی تازه از بند دیکتاتوری 20 ساله رهانیده مایل بودند که سکان بهره برداری 
از ثروت خدادادی خود را در دست بگیرند، اما این مهم با افراد خود فروخته ای 
که در سالهای طالیی )20 شهریور 1320 تا 28 مرداد 32( زمام امور را گهگاه 

در دست داشتند ممکن نبود.
روحانی  کاشانی  اهلل  )آیت  خواه  آزادی  دو  محوریت  با  جماعت  میانه  این  در 
نترس و مبارز( و دکتر مصدق )لیدر اکثریت آزادی طلبان از جناح سیاستمدار(، 
ملی شدن منابع نفتی را با اهتمام و پافشاری ممکن ساختند و با سقوط دولت 
مستعجل قوام و پشتکار آیت اهلل کاشانی، ریاست وقت مجلس و دکتر محمد 
مصدق، نخست وزیر، نهال ملی شدن نفت با اخراج جماعت انگلیسی از تاسیسات 

نفتی به بار نشست.
این مهم با رای دادگاه بین الملی الهه تثبیت شد، اما از آنجا که استعمارگر پیر 
به دلیل  المللی  بین  بدنام شدن  به رغم  این زودی نمی خواست  به  )انگلیس( 

رانده شدن از ایران دست از منابع سرشار نفتی فالت کشور بر دارد بنابراین به 
تحریم نفت تازه ملی شده ایران پرداخت و از آنجا که نفت فراوان در چاه های 
نفت خلیج همیشه فارس بیش از نیاز بازار بود و از طرفی که اقتصاد وابسته تک 
محصولی ما نیز هیچ منبع درآمد ارزی نداشت خزانه خالی و چند طرح ابتدایی 

بازسازی کشور هم متوقف شد.
عدم آگاهی وزیر امورخارجه وقت »دکتر فاطمی« از اوضاع سیاسی و اجتماعی 
وقت دنیا و جستجو نکردن نیروی سومی از کشورهای دنیا که بتواند در مقابل 
زورگویی ها و انحصارطلبی های انگلیس و برادر تازه شان »آمریکا« بایستد، هر 
چند که در واقع هیچکدام از دول اروپایی و غیراروپایی هم عرضه ی این کار 
را نداشتند، نتیجه هرج و مرج داخلی و بهره برداری حزب توده از اوضاع بود. 
خبط دکتر مصدق انحالل مجلسی بود که او را بر سر کار آورده و ملی شدن 
صنعت نفت هم از پایمردی های همان نمایندگان بود، با رفراندوم غیرقانونی و 
با پشتیبانی واخوردگان حزب توده چاله ای را حفر کرد که به چاه سقوط خودش 

انجامید.
تنها هنر وزیر امور خارجه آن زمان در مخمصه ی پیش آمده )بی پولی و تشتت 
اوضاع( جمع کردن مشتی توده ای در بهارستان و فحاشی و برمال کردن فساد 
دربار معلوم الحال پهلوی بود. توده ای ها امیدوار بودند تا با اخراج شاه و سقوط 
توسط دکتر مصدق  در دست گرفتن حکومت موقت  با  و  و مشروطه  سلطنت 
اقرار صریح  اسناد به دست آمده و  از  اوایل -آنگونه که  و ترور وی در همان 
دست  به  و  ارتش-  در  توده  حزب  نظامی  سازمان  رییس  و  سیامک  سرهنگ 
هر  مارکسیم  چاکان  سینه  توسط  پروستاریائی!  سیوسیالیستی  حکومت  گرفتن 
چند در آن بحبوحه و با فوت مارشال استالین حزب توده پدر تعمیدی خود را از 
دست داد و جنگ قدرت در هیات رئیسه اتحاد شوروی آتشین شد و از طرفی 
فروختن  در  که  فعلی(  )روسهای  شورویها  معامله  و  حکومتی  ساختار  تضعیف 
وابستگان و سرسپردگانشان در مردی و مروت  ید طوالیی و تاریخی داشته و 
با سرشتشان آمیخته است در مقابل کوتاه آمدن جبهه ی غرب )به سرکردگی 

آمریکا( از دخالت در امور اروپای شرقی کلید فتح تهران را نه فقط به دست 
آمریکایی ها و انگلیس ها دادند بلکه اسامی و اسناد محرمانه حزب توده ملت 

ایران را به تیر قدرت ایشان سپردند.
بعضی از افراد هوچی گر و دار و دسته ی شعبان جعفری در کودتای 28 امرداد 
ایفا کردند در حالیکه در تعریف کودتا همانطور که می دانید آمده است  نقش 
)شورش ناگهانی جمعی از افسران ارتش در مخالفت با حکومت قانونی وقت( در 
آن زمان که حکومتی قانونی برکشور حاکم بود انحالل مجلس و بستن دیوان 
عالی کشور را می توان غوغای لمپن ها )التهای چاقوکش( برای بازگرداندن 
شاهی متلون المزاج که خط دهنده اش اشرف پهلوی بود و بساط دربار ساالری 

به سبک قجریسم را خوب بلد بود.
بدنه ی ارتش با شاه بود و وفادار، چنانکه نشان داد. در غیاب مجلس عزل و 
نصب نخست وزیر با شاه بود بنابراین دکتر مصدق را عزل و سرلشکر بازنشسته  
این  و  برگزید  به نخست وزیری  بود  آمریکا  از عوامل سرسپرده  را که  زاهدی 
نتیجه تعطیلی مجلس در آن زمان بود که توسط مصدق انجام شد. نتیجه بی 
سیاستی، بی کفایتی و خزانه ی خالی منتج به سلطنت خودکامه ی آریا مهری 
شد که نفس آزادی خواهان را گرفت و با بدبینی از پدر به ارث برده نه فقط از 
همراهی و هم داستانی جماعتی سیاستمدار ورزیده و آگاه و مستقل بهره ای 
نجست که غالمانی خانه زاد مانند دکتر منوچهر اقبال )بگفته خودش( علم دگم 
شخصیت و شریف امامی رئیس بنیاد پهلوی و سازنده کازینوهای قمار و زنان 
آورد،  بود برسر کار  بنیاد  به  آنچه که متعلق  را در  سرویس دهنده شاهنشاهی 
تا آنجا که طومار شاهی و شاهنشاهی را در انقالب بهمن 57 ملت از صفحه 
ی تاریخ خود پاک کرد. غوغای جریانات اواخر مرداد 32 هر چند که هیاهو و 
با خون دل  را که  اما تلخی سرنوشت نفت ملی شده  برای هیچ،  بود  غوغایی 
و  آمریکایی  اروپایی،  استعمارگر  کشورهای  کام   به  بود  آمده  دست  به  بسیار 
دلیل  به  البته  که  بود  مصدق  اشتباهات  نتیجه  اینها  ساخت.  شیرین  انگلیسی 

نداشتن مشاوران خوب و کاربلد حادث شد.

نگاهی متفاوت به واقعه 28 امرداد سال1332 و عواقب آن:
صد غوغا و هزار هیچ 

به قلم سیدرضا 
مجدزاده 


